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V ÈESKÝCH ZEMÍCH A NA SLOVENSKU

Adolf Kohn: Náro�í Platnéøské a �atecké ulice s domem U Dezortù.
(K textu na stranách 16�17.)



PROHLÁ�ENÍ F�O V ÈR
Po hrncích a trièkách s portréty Adolfa
Hitlera, Reinharda Heydricha a dal�ích
nacistických zloèincù roz�íøilo naklada-
telství Na�e vojsko (NV) sortiment
a prodává tematický kalendáø s portréty
nacistických zloèincù. Pøedseda správní
rady Nadaèního fondu obìtem holocau-
stu Michal Klíma proto na NV podal
trestní oznámení. Zároveò vyzval politi-
ky ke zmìnì legislativy. Souèasná úpra-
va toti� prodej pøedmìtù za propagaci
nepova�uje. �Vzhledem k tomu, �e
v minulosti ob�alovaní èi obvinìní v po-
dobných pøípadech tvrdili, �e nejde
o propagaci, proto�e pøedmìty prodáva-
jí za úèelem dosa�ení zisku, po�ádal
jsem dnes souèasnì pøedsedy v�ech po-
slaneckých klubù ve snìmovnì, aby ini-
ciovali zmìnu uvedených paragrafù tak,
aby explicitnì oznaèily prodej jako for-
mu propagace,� uvedl Klíma.

Nakladatelství nadále na svých strán-
kách hrnky i trièka s podobiznami na-
cistù nabízí. Novì vydaný kalendáø pak
kromì Hitlera a Heydricha pøedstavuje
napøíklad státního ministra K. H. Fran-
ka, ministra propagandy Josepha Goeb-
belse nebo velitele koncentraèního tábo-
ra v Osvìtimi Rudolfa Hösse.

�Jsem v �oku a znechucený z toho, �e
se takový kalendáø s fotografiemi nacis-
tických váleèných zloèincù prodává,� na-
psal na Twitteru izraelský velvyslanec
v ÈR Daniel Meron. Ke kritice se pøipojil
i nìmecký velvyslanec v Èesku Chri-
stoph Israng. �Pøedmìty, které oslavují ty
nejhor�í zloèince v lidské historii, nelze
tolerovat. Nedoká�u pochopit, �e nìkdo
vyrábí, prodává nebo si kupuje takový
odpad. Jsem rád, �e se v Èeské republice,
která toho za nacistù tolik vytrpìla, roz-
poutala diskuse ohlednì toho, jestli po-
dobné vìci chcete dále tolerovat,� uvedl.
Federace �idovských obcí ÈR vydala
k pøípadu následující prohlá�ení:

Není to tak dlouho, co byla na�e a me-
zinárodní veøejnost pohor�ena tím, �e
nakladatelství Na�e vojsko vyrábí a pro-
dává trièka a hrneèky s portréty váleèných
zloèincù z doby druhé svìtové války. Or-
gány èinné v trestním øízení konstatova-
ly, �e tuto vìc nelze podle platné právní
úpravy postihnout. To zøejmì podnítilo
Na�e vojsko k pokraèování v této èin-
nosti dal�ím �výtvorem� z jeho dílny.
Kalendáø na pøí�tí rok s �osobnostmi
tøetí øí�e�. Nejen samotné vydání, ale
i grafická úprava kalendáøe jednoznaènì
prokazují, �e jde nejen o podporu nacis-

mu, tedy hnutí prokazatelnì smìøující-
mu k potlaèení práv a svobod èlovìka,
ale dokonce o glorifikaci jeho èelných
pøedstavitelù, vesmìs nacistických vá-
leèných zloèincù. Podle na�eho názoru
argumenty, opírající se o svobodu proje-
vu, ji� nemohou v tomto pøípadì obstát.
Federace �idovských obcí proto podává
na nakladatelství Na�e vojsko a na jeho
øeditele trestní oznámení.

Petr Papou�ek, pøedseda F�O v ÈR

PROGRAM O �IDOVSKÉ PLZNI
Mìsto Plzeò bude mít vlastní vzdìlávací
program IWalk Plzeò, který pøipomene
historické �idovské lokality. U�ivatele
provede v krajské metropoli po místech
spojených s historií �idovské pøítom-
nosti v Plzni a s místní historií holokau-
stu, ale také s pøíbìhy pøe�ití a zaèátku
nového �ivota. Cílem je spojit náv�tìvu
autentické lokality s úryvky svìdectví
relevantních pro historické události, kte-
ré se v této lokalitì odehrály. Zájemci si
mohou zdarma stáhnout speciální apli-
kaci pro mobilní telefony, a umo�ní tak
sdílení IWalk se �irokou veøejností.

Plzeòský projekt bude také obsahovat
filmové vzpomínky nìkdej�ích obyvatel
Plznì, kteøí byli za druhé svìtové války
rasistickým zákonodárstvím oznaèeni
za �idy. Cílovou skupinou projektu jsou
pedagogové a studenti, archiváøi, kni-
hovníci, historikové, badatelé, zástupci
médií i �iroká veøejnost. Procházky
IWalk jsou kromì vzdìlávací a pedago-
gické práce vyu�itelné i v turistickém
ruchu.                                                   pd

DOKUMENTAÈNÍ CENTRUM 
HOLOKAUSTU PRO BRNO
Pøiblí�it osudy moravských �idù inter-
aktivní formou pomocí pøíbìhù, hudby
i filmù chce plánované Dokumentaèní
centrum holokaustu na Moravì. V cent-
ru Brna by mohlo vzniknout do deseti

let a mìlo by se stát nejmodernìj�ím
èeským muzeem.

�Chceme dùkladnì zmapovat celou
historii �idovských komunit na Moravì
a nabídnout ji takovým zpùsobem, který
zaujme i mlad�í generaci. Nav�tívil
jsem �idovská muzea v Amsterdamu èi
Polsku, tak�e mám urèitou pøedstavu,�
pøibli�uje autor my�lenky Martin Rei-
ner, brnìnský spisovatel, nakladatel
a opozièní politik z hnutí �ít Brno, který
je øeditelem Nadaèního fondu pro zbu-
dování a provozování Dokumentaèního
centra holokaustu na Moravì. Vedle in-
teraktivního a multi�ánrového muzea je
v plánu také pøedná�kový a promítací
sál, knihovna, galerie, dìtské vzdìlávací
centrum nebo kavárna s vyhlídkou. 

Na plánech pro vytvoøení centra pracu-
je Reiner více ne� rok. Jednal se zástupci
�idovské obce a se�el se i s izraelským
velvyslancem. Podporu získal i u míst-
ních politikù. Brnìn�tí zastupitelé v úterý
jednomyslnì schválili memorandum
o spolupráci s nadaèním fondem pro vy-
budování centra. Mìsto pro centrum po-
skytne bezúplatnì pozemky v Bene�ovì
ulici mezi vlakovým a autobusovým nád-
ra�ím, a to po pøedlo�ení projektové do-
kumentace na dobu deseti let. Pokud
centrum vznikne, poskytne mìsto poze-
mek na dal�ích 99 let. Poté by centrum
pøipadlo do vlastnictví mìsta. Místo je
pro muzeum vhodné i proto, �e je v ob-
lasti bezprostøednì spojené s historickou
pøítomností �idù v Brnì � jen pár stovek
metrù od synagogy na Skoøepce i od mís-
ta, kde stávala Velká synagoga.               jb
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�Na mnoha místech Èech a Moravy
jsou jedinou hmatatelnou pøipomínkou
rozsahu a stáøí �idovského osídlení høbi-
tovy, ztracené uprostøed domù, polí èi
lesù. Dnes jde o více ne� tøi sta objektù
� od nejvìt�ích (Starý a Nový �idovský
høbitov v Praze, høbitovy v Kolínì, Mi-
kulovì, Ivanèicích, Boskovicích, Pros-
tìjovì, Mladé Boleslavi, Tøebíèi aj.) a�
k miniaturním (Støíte� u Jihlavy, Pout-
nov, Osek u Strakonic, Pavlov, Hlinsko,
Su�ice aj.) �, které pøedsta-
vují soubor výjimeèné his-
torické a kulturní hodnoty.
Mnohé høbitovy, zvlá�tì
jde-li o historicky a typolo-
gicky výrazné celky, pùso-
bí jako významný krajino-
tvorný prvek a jsou také zajímavými
a cennými urbanistickými památkami.

�idovské høbitovy se od dávných dob
stávaly terèem nenávistných
útokù. Svìdèí o tom i fakt, �e
na jejich ochranu vystupovala
u� první známá panovnická
privilegia (13. století), a �e
s odsudky tìch, kteøí høbitovy
hanobili, se setkáváme také
v pape�ských bulách. Dnes u�
nikdo neodhadne, kolik høbito-
vù v prùbìhu staletí zmizelo:
mnoho jich bylo zlikvidováno
po vypovìzení �idù z jednotli-
vých mìst, mnoho ve válkách.
V nové dobì øadu høbitovù,
nìkdy výjimeènì cenných,
znièili nacisté (Teplice, Èeská
Lípa, Kyjov, Tábor, Beèov nad
Teplou aj.), ale je tøeba øíci, �e nejvíce
jich bylo zdemolováno, bezdùvodnì
zru�eno èi ponièeno po roce 1948. Kon-
cem osmdesátých let se v èeských ze-
mích dochovalo 334 �idovských pohøe-
bi�t�, vèetnì zcela malých zbytkù (J.
Fiedler), z toho 75 je na území Moravy
a Slezska. Høbitovy takøka ve v�ech pøí-
padech vlastní a za jejich stav jsou od-
povìdné pøíslu�né �idovské obce.�

Tento redakèní úvod pøedcházel èlán-
ku Jaroslava Spurného �A nikdo se ne-
ptal ani pozùstalých�, který byl oti�tìn
v èervnovém èísle Rch v roce 1998.
Úkolem a smyslem èlánku bylo zjistit,
kdo je zodpovìdný za èásteènou devas-
taci a jak �idovské obce, zejména ta
pra�ská, své høbitovy pøed po�kozením
nebo úplnou zkázou za komunistického
re�imu chránily nebo se o to alespoò
sna�ily. A na základì zji�tìných a dolo-
�ených faktù se pak v textu konstatuje,

�e �bez ohledu na známé skuteènosti:
nepokrytý antisemitismus komunistic-
kého re�imu a státní správy, ekonomic-
kou a spoleèenskou nemohoucnost �i-
dovských obcí, devastaci pøirozenou
(bìh èasu) i umìlou (vandalství, kráde-
�e), byl zpùsob jejich správy, alespoò
pokud jde o osmdesátá léta, velmi po-
chybný�. A dále: �Jak v podstatì vyplý-
vá z dokumentù i vzpomínek pamìtní-
kù, pøedstavitelé pra�ské �NO v této

dobì likvidaci nebo nièení høbitovù ni-
jak vehementnì nebránili. A co hùø:
kdy� chtìli prodat z nìjakého høbitova

cenné pomníky, neohlí�eli se na nic: ani
na mrtvé, ani na pozùstalé, ani na rituál-
ní pøedpisy èi zákonnou památkovou
péèi.� Jejich metody se podle názoru auto-
ra textu �pohybovaly èasto za hranicí lid-
ské slu�nosti a jejich poèínání by nejed-
nou mohlo být pova�ováno za trestné�.

NÁLEZY A MEMORANDUM
Tolik text, v úplnosti dostupný v Rch
6/1998.Vracíme se k nìmu v souvislosti
s nálezy dla�ebních kostek, naøezaných
z náhrobkù, pocházejících ze �idov-
ských høbitovù. Pøi zemních pracích,
spojených se souèasnou rekonstrukcí
Václavského námìstí a pøilehlých ulic
Na Pøíkopì a 28. øíjna, jich bylo naleze-
no ji� nìkolik stovek. Veøejnost je prá-
vem pobouøena dokladem toho, jak byly
�idovské høbitovy v minulosti dranco-
vány a k jakým úèelùm. Je to ale sou-
èasnì i doklad, jak podstatnì se vìci

zmìnily. Pøi úpravách Václavského ná-
mìstí v osmdesátých letech minulého
století se totalitní magistrát skuteèností,
�e èást stavebního materiálu pochází ze
�idovských høbitovù, nenechal vyvést
z míry. A, jak je uvedeno vý�e, ani pøed-
stavitelé pra�ské obce se nijak vehe-
mentnì nebránili. Za souèasné situace je
rozebíraná dla�ba peèlivì kontrolována
a kameny, pocházející z rozøezaných
náhrobkù jsou na základì memoranda,

uzavøeného mezi magis-
trátem a �OP, pøedávány
pra�ské obci. Ta je pozdìji
pietnì ulo�í na �idovském
høbitovì ve Fibichovì ulici
v Praze 3. A tady je tøeba
také uvést, �e memoran-

dum vzniklo právì a zejména na zákla-
dì dlouhodobého úsilí �OP.

Federace �O v ÈR, která èást docho-
vaných �idovských høbitovù
vlastní a udr�uje, stejnì jako
v dal�ích pøípadech i jednotli-
vé �idovské obce udìlaly pro
zlep�ení a záchranu høbitovù
v uplynulých tøiceti letech
mnoho dobré práce. Rozhodu-
jící vìt�ina z nich má svého
správce a je pravidelnì udr�o-
vána. Mnohé z popadaných
náhrobních kamenù jsou opìt
vztyèeny a tam, kde se zacho-
vané náhrobky podaøí identifi-
kovat mimo høbitov, jsou vra-
ceny na pùvodní místo. Je to
svým zpùsobem nekoneèný
boj s èasem, ale tam, kde døíve

lidé pøedstavovali pro zachování �idov-
ských pohøebi�t�nìkdy vìt�í nebezpeèí
ne� zub èasu, je to dnes naopak. A platí
to i pro rozhodující èást veøejnosti. Lidé
si v souèasné dobì �idovských høbitovù
vá�í, rádi je nav�tìvují a není málo tìch,
kteøí jsou ochotni pomáhat i pøi jejich
údr�bì a renovacích. 

Nìkteré kostky, vyrobené ze �idov-
ských náhrobkù a pou�ité jako dla�ba
na Václavském námìstí, jsou vystaveny
v Jeruzalémské synagoze, která je opìt
od 25. kvìtna otevøena pro veøejnost. Je
dobré tam zajít, postát chvíli u dla�eb-
ních kostek, které byly kdysi náhrobní-
mi kameny, a zamyslet se nad tím, co
v�echno se mù�e stát, ztratí-li se ze svì-
ta právo a slu�nost. A také nad tím, �e
pravda je vìt�inou slo�itìj�í, ne� by se
zdálo, a �e dobrat se jí a pøijmout ji
v její úplnosti není lehké ani pohodlné.    

jd

KAMENY NÁHROBNÍ 
A DLA�EBNÍ

Èást dla�by pocházející prokazatelnì ze �idovských náhrobkù. Foto archiv.



SKRYTÉ A ZJEVNÉ SVÌDECTVÍ 
(PAR�AT NASO)
Na závìr oddílu Naso, navazujíc na za-
svìcení oltáøe kní�aty dvanácti kmenù, se
Tóra vrací k tématu Mo�eho komunikace
s Bohem v Pøíbytku, který mu pøi výcho-
du z Egypta postavil Izrael v pou�ti.
A kdy� Mo�e pøicházel ke stanu setkání,
aby s ním mluvil, sly�el ten hlas, bavící se
zponad víka na truhle svìdectví mezi dvì-
ma cheruby, a mluvil k nìmu. Vypravìè tu
navazuje na pøíkazy ke stavbì svatostán-
ku, které dal Bùh na hoøe Sinaj pøedtím,
ne� Mo�emu odevzdal první desky s De-
saterem. V nejsvìtìj�í svatyni Pøíbytku
byla proto umístìna truhla, obsahující
svìdectví, tj. druhé kamenné desky s De-
saterem. Byla zakryta tì�kým víkem
z jednoho kusu ryzího zlata a z nìho vy-
rùstajícími dvìma okøídlenými cheruby. 

Tak je svatá schránka se svìdectvím
dvou desek, zakrytá víkem se dvìma che-
ruby, podle �almu 80, 2 trùnem Bo�ího
majestátu, proto�e je tam øeèeno: Ty, jen�
sedí� na cherubech, projev svou sílu! Pod-
le jiného �almu (104, 3) jezdí Bùh na køíd-
lech vìtru, a proto cherubové, vyrùstající
ze spoleèného základu, rozpínají køídla
vzhùru a zakrývají se nad krytem svými
køídly, tváøemi k sobì jeden k druhému,
a tváøe cherubù at�jsou sklonìné k víku
truhly, obsahující desky Zákona (2M 20,
18�20). Jak u� ale bylo pøedesláno, jejich
role byla spojená s komunikaci Bo�í pøí-
tomnosti s Bo�ím prorokem: Budu tì tam
zvát a zponad toho krytu mezi obìma che-
ruby ti budu øíkat v�e, co tvým prostøed-
nictvím pøiká�i synùm Jisraele.

Mohlo by se zdát, �e to je v rozporu
s rolí cherubù na zaèátku první knihy, kdy
je a �ár obracejícího meèe Bùh ustanovil
ke støe�ení cesty stromu �ivota po vypovì-
zení prvního lidského páru z Ráje. Zatím-
co v pou�tním Pøíbytku a pozdìji v Chrá-
mu pøedstavovali trùn Bo�í pøítomnosti,
komunikující s lidmi, mìli èlovìku v pøí-
stupu ke stromu �ivota bránit. �Hleïme
èlovìka, chtìl být jako jeden z nás, aby po-
znal dobro a zlo, ale nyní, jen aby nevztáhl
ruku a nevzal té� ze stromu �ivota a nejedl
a ne�il navìky!� Za strom �ivota je v�ak
pokládána Tóra, a tak si tento posun vy-
kládáme tak, �e mezi vyhnáním Adama
z ráje a darováním Tóry na Sinaji nebylo
lidstvo zpùsobilé Tóru pøijmout. Proto byl
aron ha-kode� s cheruby, odkud Bùh ho-
voøil s Mo�em, v Nejsvìtìj�í svatyni a ob-
sahoval Deset pøíkazù jako svìdectví, �e
cesta stromu �ivota je volná. Pøesto byla
Nejsvìtìj�í svatynì pøístupná jen veleknì-

zi, a to jen jednou do roka. Bylo to pøi ob-
øadu usmíøení na Jom ha-kipurim, kdy�
vykonával akt kapara, smíøení Boha Izra-
ele s Kneset Jisrael. Tím nabývá smyslu
pojmenování kaporet pro zlatý kryt
schránky s cheruby. 

Kdy� v�ak Bùh mluvil o cherubech,
øekl �udìlej dva cheruby�, ne ménì a ne
více, a kladl tak dùraz na poèet dvou.
S poètem dva je podle midra�e spojeno
dílo stvoøení, proto�e první slovo celé
Tóry Bere�it, na poèátku, zaèíná druhým
písmenem hebrejské abecedy a je zna-
kem pro èíslo 2. Písmenem bet zaèíná
i slovo Beracha, po�ehnání, bez ní� by
nebylo mnohosti stvoøení a jejich ob�ivy.
Dvìma, jak uèí pra�ský Maharal, zaèíná
mnohost stvoøeného svìta a jeho stvoøe-
ní. Proè jsou v�ak cherubové obráceni
tváøí k sobì a jejich pohledy se upírají ke
svìdectví Bo�ího zákona uvnitø svaté
schránky? Talmud Joma 54a uvádí, �e
kdy� Izrael v dobì existence Chrámu,
o poutních svátcích vystupoval do Jeru-
zaléma, rozhrnuli pøed nimi závìs a uká-
zali jim ty cheruby, objímající jeden dru-
hého, a øíkali jim: hleïte, va�e láska
pøed tváøí Bo�í je jako láska mu�e a �eny!

Bez ohledu na to, �e v opaèném pøípadì
se cherubové od sebe odvraceli, to nic
nemìní na my�lence, �e dvojice cherubù
pøedstavuje Kneset Jisrael v jejím vztahu
k Bohu, jak je tomu v Písni písní s pøíbì-
hem lásky �ulamit s jejím Milým. Pak
jsou v�ak cherubové symbolem velkého
pravidla Tóry, chovej lásku ke svému
druhu, on je jako ty, o nìm� pøi jedné pøí-
le�itosti prohlásil Hilel, �e je celá Tóra je
k nìmu komentáøem, a proto jdi a uè se
jí. Domy�leno do konce to znamená, �e
trùnem Bo�ího majestátu je Izrael. 

Tato my�lenka není v talmudské tradi-
ci neobvyklá. Midra� Bere�it raba 13 do-
kládá my�lenku, �e vozem Bo�ího ma-
jestátu jsou otcové Izraele, proto�e Bùh
vystoupil od Avrahama po jeho modlitbì,
a na jiném místì je øeèeno, �e stanul na
Jaakovovi. My�lenku, �e spravedlivý je
základem svìta, nalezneme ostatnì v Pøí-
sloví 10, 25, a koneckoncù i v popisu
cherubù, jejich� pohledy se upírají ke
krytu svaté schránky, obsahující zákon
Desatera jako svìdectví smlouvy mezi
Stvoøitelem a jeho stvoøením. Závìr par-
�at Naso se k tomu vrací slovy, �e kdy�
Mo�e pøicházel, aby s Ním mluvil, sly�el
ten hlas, jen� k nìmu mluvil, ale tak, �e
Svatý, buï po�ehnán, middaber, roz-
mlouval sám se sebou. To, �e traktát
Joma pøirovnává lásku Izraele k Bohu
jako lásku zachar a nekeva, odkazuje ke
slovùm Tóry o stvoøení èlovìka. Stvoøiv
Bùh toho èlovìka ve svém otisku jako
svou podobu, stvoøil je mu�ského a �en-
ského rodu (1M 1, 27), zachar a nekeva.
První pojem pøitom v hebrej�tinì odka-
zuje na toho, kdo si pamatuje, a druhý
pojem na jím pojmenovanou skuteènost.

Kneset Jisrael je jako zástupce lidství
otiskem a podobou Stvoøitele. Èlovìk
s ním sdílí vìdomí já, a v pøípadì Izraele
i jeho odvozenost od Bo�ího Já. To je vùlí
k bytí v�eho, co je, proto�e na zemi ani
v nebesích není nièeho mimo nì. Proto se
cherubové li�í jen tím, �e jeden vyrùstá
z okraje polední strany víka a jeden
z okraje jeho strany pùlnoèní. Mo�e rabe-
nu nepøicházel, aby získával svìtlo moud-
rosti pro sebe, nýbr� aby je pøedával Izrae-
li v temnotách dìjù lidské historie. Slou�í
tím jak Bohu, který s ním mluví, tak své-
mu i jeho lidu, aby byl svìtlem národù.
Mù�eme tak symboliku cherubù chápat
jako zobrazení dvojice uèitele a �áka, ge-
nerace otcù a generace synù, sklánìjících
se pøi studiu Bo�ího zákona k pochopení
toho, co jim je sdìlováno, a Toho, jen� se
jim tím sdìluje.                Efraim K. Sidon
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Schránka svìdectví, rekonstrukce. Foto archiv.



ZVEDNOUT LIDEM HLAVY
Naso (4M 4,21�7,89)
Slovo naso, po kterém je pojmenován
tento týdenní oddíl, má �irokou �kálu vý-
znamù: nést, zvednout, odpustit. Na tom-
to místì a na dal�ích, která se vztahují
k létùm v pustinì, se pou�ívá ve slovním
obratu naso et ro� ve smyslu poèítat. Jed-
ná se o zvlá�tní vyjádøení, proto�e biblic-
ká hebrej�tina má dost jiných sloves
s tímto významem (limnot, lispor, lifkod,
lach�ov). Proè se nejsou pou�ita ona mís-
to slo�itìj�ího �zvednout hlavu�? 

Odpovìï nás zavádí do jedné z nejre-
voluènìj�ích �idovských idejí. Pokud
jsme v�ichni byli stvoøeni k obrazu Bo�í-
mu, pak ka�dý z nás má nesmírnou cenu.
Ka�dý jsme jedineèný. Mo�ná je právì
tohle nejdùle�itìj�í dùsledek monoteismu:
tím, �e lidé objevili Boha, který byl jeden,
jediný a sám, vyplynulo z toho, �e i jeho
stvoøení, èlovìk, je jedineèný a sám.

Význam lidského jedince nehrál ve
starovìkém svìtì roli, stejnì jako ji ne-
hraje v moderních tyranských èi totalitár-
ních spoleènostech. Jedineènou hodnotu
má panovník a èlenové jeho nebo jejího
dvora, ale rozhodnì ne lidské masy, jak
samo slovo masa napovídá. Vìt�ina lidí
je v takových re�imech pova�ována za
souèást celku � armády, pracovní skupi-
ny. Na jednotlivcích � jejich nadìjích
a obavách, láskách a snech � nezale�í.

Takový byl svìt egyptských faraonù,
tak vypadaly podmínky v dobì stavby
babylonské vì�e. Kdy� spadla pøi stavbì
cihla a rozbila se, stavitelé toho �eleli.
Kdy� spadl dìlník a zemøel, nikdo si toho
nev�iml. Ve 20. století zahynulo ve sta-
linském Rusku, v Maovì komunistické
Èínì a v Kambod�i za vlády Rudých
Khmerù témìø sto milionù lidí. Øíkáme,
�e tyto re�imy vnímaly obyèejné lidi jen
�jako èísla�. Právì to Tóra z nejvy��ího
nábo�enského principu odmítá. V oka-
m�iku, v nìm� by se samozøejmì oèeká-
valo, �e lidé budou bráni jako èísla � pøi
jejich sèítání � dostali Izraelité pøíkaz,
aby �zvedli lidem hlavy�, pozvedli jim
náladu, aby ukázali, �e je vnímají jako je-
dince, nikoli pouhé cifry v davu.

Tóra tak jasnì øíká, �e za v�ech okol-
ností je nutné vá�it si dùstojnosti druhých
a dát jim najevo, �e si jich vá�íme. Z této
perspektivy je nutné vnímat výrok rabína
Jochanana: �Velikost je pokora�, nebo
axiom rabína Ben Zomy: �Kdo si zaslou-
�í úctu? Ten, kdo ctí druhé.� 
(Z komentáøù rabína Jonathana Sackse

vybrala a pøelo�ila A. Marxová.)
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BOHOSLU�BY
v pra�ských synagogách � èerven 2020 

sivan/tamuz 5780

Staronová synagoga
6. 6. sobota NASO 4M 4,21�7,89 9.00 hodin

hf: Sd 13,2�25

13. 6. sobota BEHAALOTCHA 4M 8,1�12,16 9.00 hodin
hf: Za 2,14�4,10

20. 6. sobota �ELACH LECHA 4M 13,1�15,41 9.00 hodin
hf: Joz 2,1� 2.24

21. 6. nedìle erev Ro� chode� tamuz
22. 6. pondìlí 1. den Ro� chode� tamuz
23. 6. úterý 2. den Ro� chode� tamuz

27. 6. sobota KORACH 4M 16,1�18,32 9.00 hodin
hf: 1S 11,14�12,22

4. 7. sobota CHUKAT�BALAK 4M 19,1�25,9 9.00 hodin
hf: Mi 6,5�6,8

Vysoká synagoga
Ve v�ední dny �achrit (ranní modlitba) v 8.30 hodin.

Páteèní veèerní bohoslu�by od 19.30 hodin.
6. 6. sobota mincha perek 1 20.56 hodin

konec �abatu 22.17 hodin
13. 6. sobota mincha perek 2 20.53 hodin

konec �abatu 22.23 hodin
20. 6. sobota mincha perek 3 20.56 hodin

konec �abatu 22.26 hodin
27. 6. sobota mincha perek 4 20.56 hodin

konec �abatu 22.26 hodin
4. 7. sobota mincha perek 5 20.53 hodin

konec �abatu 22.23 hodin

Jeruzalémská synagoga
Bohoslu�by se konají pouze o sobotách od 8.50 hodin.

Na bohoslu�by v synagogách je nutná registrace 
nejpozdìji den pøedem do 12.00 hodin na

rabinat@kehilaprag.cz.

On-line modlitba
Pro zaslání hesla kontaktujte rabinát na e-mailu 

rabinat@kehilaprag.cz.
V�ední den (nedìle � ètvrtek) mincha, maariv v 19.15 hodin:

https://us02web.zoom.us/j/
877891782?pwd=QlhOai8vbVBxVkZFRmJ3aThhbk8rQT09

�abat pátek � kabalat �abat v 18.30 hodin:
https://us02web.zoom.us/j/872694949

Havdala sobota 15 minut po skonèení �abatu:
https://us02web.zoom.us/j/872694949.



PAVLÍNA FEUERSTEINOVÁ (nar. 1965
v Praze) vystudovala vy��í odbornou
�kolu sociálnì právní. Po studiích pra-
covala jako uèitelka v M� a produkèní,
poté zalo�ila s man�elem Danielem Bro-
�em rockovou �kolu, pak vinárnu a od
roku 2011 vedou kavárnu Le Caveau na
námìstí Jiøího z Podìbrad v Praze 3.
Roku 2015 k ní pøidali i ko�er pekárnu
(èasem otevøeli dal�í v Krymské ulici ve
Vr�ovicích), jednu z mála svého druhu
ve mìstì. Na chodu kavárny se podílí
i vìt�ina ze �esti potomkù rodiny.

Patøíte u� ke známým a zavedeným
podnikùm. Jak jste zaèínali?
Ná� úplnì první podnik s man�elem byla
v první polovinì devadesátých let rocko-
vá �kola ve Stodùlkách. Jmenovala se
Come To Jam, výjimeèná byla svým po-
jetím, kdy profesionální aktivní hudební-
ci uèili dle zadání studenta (uèil u nás tøe-
ba Michal Ambro� z Jasné páky nebo
Pavel Razím z YoYo Bandu). �kola byla
v kulturním domì ve Stodùlkách, mìla
pódium a tam �áci mohli ve ètvrtek vy-
stoupit a zkusit si zahrát v rámci jam ses-
sion se zvukovou re�ií pøed lidmi, jako
doopravdy. Tyhle ètvrteèní koncerty jsme
pozdìji pøenesli i do kavárny.

Pak jsme mìli na �i�kovì malou vi-
nárnu, takový kvelb. Po vstupu do Ev-
ropské unie jsme si sami zaèali dová�et
vína. Nápad se zrodil na první dovolené
ve Francii v Provence u Luberonu,
v krásné oblasti èervených pískovco-
vých skal. V�echno, co jsme tam pili,
bylo vynikající. Man�el je technik, pro-
gramátor, a pøedstavoval si, �e bude ve
sklepení programovat, a kdy� pøijde zá-
kazník, prodá mu láhev. Tehdy bylo vi-
noték málo a byly dost pøedra�ené; tím,
�e jsme vozili víno rovnou od vinaøù,
mohli jsme prodávat za normální cenu.
Proto�e se nám daøilo, man�el opustil
v�echny ostatní èinnosti a zaèal se vìno-
vat jen vinotéce. Jeden zákazník nám
pak nabídl, zda bychom nechtìli mít
u nìj v domì � na námìstí Jiøího z Podì-
brad � kavárnu nebo vinárnu.

Váhali jste?
Váhali, ale nakonec jsme si plácli. Pro-
najal nám dva pøízemní byty 2 + kk, kte-
ré jsme pøedìlali na vinárnu i kavárnu.
Otevøeli jsme roku 2011. Èasem jsme

zaèali dová�et i sýry a spustili pekárnu.
Jak jsme hodnì jezdili do Francie, vidìli
jsme, �e tam v ka�dé vesnici fungují dvì
a� tøi pekárny a ve v�ech mají ú�asné
peèivo. Tady to bylo s chlebem a peèi-
vem obecnì bídné. Vedle kavárny byl
prázdný prostor, pro který se plánovaly
rùzné podniky, a nakonec vznikl nápad
s pekárnou. Vyrazili jsme do Francie do

uèení. Ale musím podotknout: kdyby-
chom tenkrát vìdìli, jaká to je døina, asi
bychom si to rozmyslili�

Øíkala jste do uèení?
Zeptali jsme se na�ich známých vinaøù,
jestli nemají kamarády, kteøí mají pekár-
nu. Na�el se jeden v Burgundsku, v Au-
xerrois, dokonce mìl nìjaké ocenìní.
Smìli jsme v pekárnì chodit na v�echny
tøi smìny, tedy na ranní, odpolední
a noèní, bylo to intenzivní, ale krátké �
týden. Pøedtím si u� ale man�el hodnì
nastudoval postupy. Kdy� to èlovìk
vidí, je mu to docela jasné, ale praxe je

pak úplnì jiná� Mu� se nauèil v�ech-
no, je skuteèný pekaø, já jsem nemìla tu
výdr�. Není to vùbec snadné a i profesio-
nální pekaø ne v�dycky v�echno zvládne.

Pracujeme hodnì s kvasy, co� je �ivý
organismus a rùznì reaguje. Zále�í na po-
èasí, na teplotì, na fázi mìsíce � pøi úplò-
ku se tìsto chová jinak �, na tom, jestli je
pekaø unavený. Kdy� se dìje nìco zvlá�t-
ního, zkoumáme jako detektivové, proè
to tak je, a sna�íme se to napravit. Ale
stejnì � nìkdy, sice velmi zøídka, ale ob-
èas se to stane, je chleba jak placka.

Jakou máte pec?
Máme speciální francouzskou elektrickou
pec s pìti etá�emi. Pekaø vytvaruje peèivo,
které dá do kynárny, a ta tìsto nejprve
zchladí. Po urèité dobì se zaène pomalu
ohøívat. Kdy� pøijde ráno pekaø v pùl se-
dmé do práce, vytáhne peèivo a to u� je na-
kynuté, tak�e s ním mù�e pracovat. Zatím
se roztopí pec a on mù�e zaèít sázet. Na�i
izrael�tí obchodní partneøi � vinaøství Tish-
bi v mìsteèku Zichron Jaakov � si teï po-
øídili pec na døevo, to je nádhera. O takové
peci taky sníme, ale tì�ko si ji v Praze se
v�emi tìmi omezeními dovedu pøedstavit.

Ko�er pekárnu jste chtìli mít od za-
èátku?
Ani ne. Na Vinohradech bydlí hodnì
souvìrcù, jeden k nám chodíval pro ko-
�er vína. A poøád øíkal, at� si zaøídíme
ko�er pekárnu. V podstatì tomu nic ne-
bránilo, v�echny suroviny byly v poøád-
ku, a� na tvaroh. Netu�ila jsem, �e do
tvarohu se dává nìjaké syøidlo, které vý-
robce neumìl specifikovat, tak jsme za-
èali pou�ívat hrudkovitý Ole�nický tva-
roh. S tím je práce trochu slo�itìj�í.
Tak�e jsme jen museli oddìlit pracovi�-
tì: na parve peèivo (tedy bez mléka)
a na mléèné peèivo. Radil nám rabín
Kalchheim, který má v gesci dohled nad
ko�er provozy v Èeské republice. Zaèali
jsme s tím roku 2015.

Dohlí�í na vás nìkdo prùbì�nì?
Ano, ka�dý týden chodí me�giach �zapa-
lovat� na�i elektrickou pec. Jeden èas od
nás bral peèivo Chabad a jejich rabín si to
také zkontroloval, dokonce nám udìlal
kontrolní pøepadovku. Vlastnì nejvìt�í
problém spoèíval v tom, �e v peci máme
nìkolik �pater� a v nejspodnìj�ím peèeme
mléèné peèivo, pøièem� páry by se s parve
peèivem nemìly smísit. Nemísily se, ale
nyní i z kapacitních dùvodù u� máme spe-
ciální pec jen na mléèné peèivo. 
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PEKAØ MUSÍ ZÙSTAT V POLI
Rozhovor s kavárnicí a pekaøkou Pavlínou Feuersteinovou

Foto Anna Novotná.



Máte dostateèný odbìr? 
Chabadu u� nedodáváme, ani Laudero-
vým �kolám, kde jsme jeden èas prodá-
vali. V obou pøípadech jsme to pak ne-
zvládali kvùli pøepravì, ale pomohlo
nám to, �e jsme vstoupili ve známost.
Zájem o na�e peèivo je, proto�e je dobré
a z kvalitních surovin. Tìch lidí, kteøí si
ho kupují proto, �e je ko�er, moc není.
Ekonomicky to tedy pøíli� smysl nedá-
vá, je to spí� potì�ení�

Pavlíno, jaký je vá� vztah k �idovské
obci? 
Táta byl �idovského pùvodu, vyrùstal
bez otce, který byl odvleèen a zavra�-
dìn v Osvìtimi, na jeho památku jsem
dostala jméno. Ráda bych o nìm zjisti-
la nìco víc, na úmrtním listì má 22. 2.
1943, jmenoval se Pavel Feuerstein,
naposledy bydlel v Jakubské ulici 3
v Praze, byl soukromý úøedník. Z pù-
vodnì velké rodiny byli najednou
v�ichni pryè, nìkdo utekl do zahranièí,
ti, co zùstali, nepøe�ili, �ádné tetièky,
strýèkové, sestøenice, bratranci... O du-
chovní vìci jsem se zaèala zajímat
v pubertì. Vypravila jsem se na obec
s tím, �e hledám spoleèenství. Pøijal
mì rabín Mayer, celkem podezøívavì
a s urèitým despektem. Vyslechl mì
a podal mi nìmecké noviny, kde byl in-
zerát, �e �výcar hledá k vá�nému se-
známení �enu s �idovským pùvodem.
Co� mì urazilo: proè bych si já mìla
hledat nìkoho pøes noviny? Asi jsem
mu pøipadala podezøelá, tehdy bylo
v�echno pod dozorem. Ka�dopádnì mì
odradil � mo�ná to bylo v rámci litur-
gického trojího odmítnutí. Øekl mi jen,
at�pøijdu na Purim, ale to mì u� ani ne-
napadlo. 

Kdy� bylo dceøi pøes dvacet, zaèala
chodit s �idovským mladíkem a vzala
mì do Bejt Simcha. Hodnì se mi ulevi-
lo, kdy� jsem zjistila, �e tam byli v�ich-
ni podobní zmatkaøi, jako jsem se
v�dycky cítila já. Vyzvali mì, abych
øekla po�ehnání nad svícemi, to jsem
vùbec neumìla. Zaèala jsem tam chodit
a dìti jsem posílala do jejich odpolední
�koly, Bejt Elend. Pozdìji zaèali tøi nej-
mlad�í synové chodit do Lauderových
�kol. Jsem za to moc vdìèná, proto�e se
star�ími dìtmi jsem si na základních
�kolách u�ila svoje, vèetnì toho, �e dce-
øi nadávali, �e je �idovka, a kdy� jsem
si stì�ovala, tak mi øekli, �e provokuje.
Dodnes si pamatuju jméno øeditele té
�koly: Mgr. Albert Hotový. 

Kromì va�í funguje v Praze nìkolik
ko�er pekáren, nejznámìj�í je skvìlá
kavárna a pekárna Mamacoffee Da-
niela Kolského. Konkurujete si? Víte
o dal�ích podnicích?
Danni má kavárnu pár domù od na�í
a urèitì si nijak nepøeká�íme. Vím
o Mansson Bakery. Ale popravdì to ni-
jak zvlá�t�nesleduji. 

Jak si udr�ujete povìdomí o kvalit-
ních vínech a dal�ích produktech, kte-
ré prodáváte?
Ka�doroènì jsme jezdili do Francie na vi-
naøské veletrhy a prezentace, kde jsme
mìli vytipovaná konkrétní vinaøství. Kdy�
nás víno zaujalo, jeli jsme se podívat k vi-
naøi a objednali u nìj. Toté� jsme dìlali se
sýry. A dokonce jsme v Itálii absolvovali
degustaci olejù � postavili je pøed nás v ka-
lí�cích. To jsme nemìli nastudováno, vù-
bec jsme nevìdìli, co si s nimi máme po-
èít, a Italové nám to jinak ne� italsky
neumìli vysvìtlit. Tak jsme to cudnì upíje-
li a tváøili se, �e jsme spokojeni� Z Fran-
cie jsme také obèas vozili ko�er vína, ale
tam ho vinaøi dìlají spí� na konkrétní za-
kázku, teprve kdy� jim zbude, dají ho do
prodeje. Nemusí se to stát ka�dý rok. Proto
jsme zaèali vozit ko�er vína z Izraele, z vi-
naøství Tishbi, co� je prima, ale oni chtìjí,
abychom brali pomìrnì velké mno�ství,
které pak dlouho prodáváme.

Jak se mìní kavárenské prostøedí
v Praze?
Mohu mluvit jen za tohle námìstí a tady
hodnì stoupá konkurence. Kdy� jsme zaèí-
nali, byla tu jedna kavárna a navíc �patná,
co� bylo pro nás výhodné. V posledních
pár letech se tu vyrojila spousta podnikù,
tak�e obchod u� pøed koronavirem stagno-
val. S kavárnou je opravdu hodnì práce,
efekt není tak ú�asný, jak to mo�ná vypadá.
Máme poøád výhodu vlastního dovozu, vý-
bìru ozkou�ených vín. Chceme teï zaèít
více vyu�ívat pekárnu. Budeme dìlat ménì
jídel a pøidáme pekárenské vìci, speciální
bagety, plnìné focaccii, ovocné chleby. Po-
øád musíme hledat, abychom mìli speciali-
ty, kvùli kterým by k nám lidi mìli cho-
dit� Není to jednoduché.

A mìní se i kavárenská spoleènost?
Urèitì. Kdy� jsme zaèínali a byli jedni
z mála, chodila k nám pra�ská �bohé-
ma�, co� bylo milé a panovala tu sou-
sedská atmosféra. Dnes mi vadí, kdy�
vidím lidi, kteøí sedí u stolu, tøeba mu�e
a �enu, a oba zírají do mobilù. Nebo

chlapíka, který zabere stùl a rozlo�í se
tam s lejstry jako v kanceláøi. Nebo
k nám chodí cizinci (vìt�inou Rusové),
kteøí se neumìjí slu�nì chovat k perso-
nálu, zacházejí s ním jako s hadrem.
Mrzí mì to, proto�e beru kavárnu i jako
spoleèenství, o toté� se sna�ím v pekár-
nì. Jsem ráda, kdy� mù�u prohodit se
zákazníky pár slov, v�dyt�jsme vlastnì
hokynáøství a popovídat si k tomu patøí.

Co byste poradila nìkomu, kdo by
chtìl zaèít provozovat kavárnu?
Aby to nedìlal. Ty èasy skonèily. Rapidnì
pøibývá administrativa: vlastnì se v po-
slední dobì poøád tøeseme, co zase pøijde
za �befel� � administrativou u� se u nás
zabývají tøi lidi, já, man�el a mana�erka.
To není v lidských silách. A to ani nemlu-
vím o tom, jak chabì se teï projevuje stát-
ní pomoc podnikatelùm: tomu, kdo po-
moc opravdu potøebuje a nemá z èeho
platit zamìstnance, stát nepomù�e, proto-
�e zamìstnanecké mzdy se doplácejí a�
zpìtnì. Vyplnit formuláø na �ádost o pùjè-
ku nedokázal ani mùj mu�, bez pomoci
pøátel odborníkù by to nezvládl. A ty tolik
vzývané pùjèky pak byly do devíti minut
vyèerpány. Stát podnikatelùm nejen�e ne-
pomáhá, spí� jim hází klacky pod nohy. 

Jak jste pro�ili období nouzového stavu?
Bylo to jako zlý sen. Celý rok pracujeme
a pak v lednu odjí�díme za oceán, kde �ije
na�e kamarádka a kde minimálnì mìsíc
odpoèíváme odtr�eni od pra�ských pro-
blémù. Je to tak daleko, �e kdy� se v Praze
nìco pokazí, nemù�eme stejnì nic dìlat.
Návrat z ráje byl hrozný: ne� jsme se roz-
koukali, spadli jsme do té krize. Kavárnu
jsme zavøeli, do pekárny dál chodili lidi,
sami od sebe dr�eli distanc a v�ude bylo
takové zvlá�tní, zlovìstné ticho. Vlastnì
jsem chtìla odjet z Prahy na venkov, ale
man�el mi øekl, �e nemù�eme, �e pekaøi
jako vojáci nesmìjí utíkat, musejí zùstat
v poli a péct chleba.

Ocenili to va�i zákazníci?
Myslím, �e ano. Zpoèátku kupovali hlav-
nì chleba, a to úplné hromady. Po tøech
týdnech jim otrnulo, tak zaèali kupovat
i sladké, pak jsme pøidali do nabídky i va-
kuované sýry. Proto�e nám stát naøídil za-
vøít ze dne na den, spousta jídla se zkazila,
spoustu jsme rozdali. Dojalo mì, �e nám
lidi nosili rou�ky. A øíkám si: i kdybychom
mìli kavárnu zavøít, pro chleba budou lidi
chodit poøád.

ALICE MARXOVÁ
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O objektech, opravených v rámci pro-
gramu Revitalizace �idovských pamá-
tek v Èeské republice, jsme v Rch refe-
rovali ji� mnohokrát. Proto staèí jen
konstatovat, �e v letech 2011�2014 pro-
bìhla díky dotacím Evropského fondu
pro regionální rozvoj a èeského státu re-
konstrukce patnácti budov (synagog, ra-
bínských domù a �kol) na deseti místech
republiky (v Bøeznici, Brandýse nad La-
bem, Plzni, Ú�tìku, Jièínì, Polné, Krno-
vì, Mikulovì, Boskovicích a Nové Ce-
rekvi). Ve v�ech citlivì opravených
a restaurovaných budovách byly insta-
lovány stálé tematické expozice, spjaté
s místy, v nich� se nacházejí, a souèasnì
se v nich konají kulturní akce (ve�keré
informace o objektech i událostech lze
nalézt na adrese www.10hvezd.cz).

Vloni v létì uplynulo od
dokonèení velké rekonstruk-
ce pìt let, bìhem nich� se na
základì grantu, poskytnutého
EU, památky nesmìly vyu�í-
vat komerènì. Náklady na
provoz hradila z vìt�í èásti
Federace �idovských obcí
v ÈR spolu s Matanou,
z men�í pak místní partneøi
(mìsta, spolky, obce). Kon-
krétnì za rok 2018 hradily
federace a Matana na dva mi-
liony korun, milion místní partneøi. Ten-
to ochranný re�im nyní konèí, a tím se
nabízejí nové mo�nosti. Co bude s tìmi-
to památkami dál? K tématu jsme polo-
�ili nìkolik otázek Kvìtì Svobodové
z Federace �idovských obcí v ÈR, koor-
dinátorce projektu revitalizace.

Co se mìní v provozu opravených �i-
dovských památek?
Zásadnì se toho moc nezmìnilo, ale za-
èali jsme se sna�it o komerèní vyu�ití,
tak aby se alespoò trochu víc pokryly ná-
klady na provoz. Podaøilo se nám prona-
jmout �idovskou �kolu v Jièínì, nájemce
se rozhodl spravovat a provozovat kromì
tohoto objektu i synagogu. Na nìkterých
místech se nabízí mo�nost ubytování èi
stálého bydlení v rabínských domech,
pøedev�ím v Plzni, v Ú�tìku a v Jièínì,
uva�ujeme o Brandýse nad Labem. Moc
dal�ích mo�ností není� Pøíle�itostné
pronájmy pro kulturní akce, kavárnu lze
provozovat jen v Jièínì; výdìlek lze tedy

oèekávat od toho, �e se kromì vstupenek
budou moci prodávat dal�í suvenýry.
Tì�ko si lze pøedstavit, �e by památky
byly skuteènì výdìleèné, ale jsou skvì-
lou vizitkou �idovské komunitì.

Jak moc se projevuje pokles turismu? 
Ve vìt�inì synagog zaèíná sezona
v dubnu, v kvìtnu, tak�e pro nás ta situ-
ace není tak hrozná, ale zatím, pokud
mám informace, se moc lidí do památek
nevydává, asi se stále bojí. Pøitom jsme
mìli za loòský rok skvìle na�lápnuto,
témìø 40 tisíc náv�tìvníkù! Vypadalo to,
�e náv�tìvnost bude letos je�tì vy��í,
památky u� se dostaly do povìdomí, na
podzim chodilo hodnì lidí. Navíc jsou
pro pøedem objednané náv�tìvníky pøí-
stupné i mimo sezonu. Napøíklad na jaro

se nám ohlásil do Polné spolek pøátel
Umìleckoprùmyslového muzea ve Víd-
ni, bohu�el se jejich náv�tìva kvùli ko-
ronaviru zru�ila. Snad si k nám najdou
cestu i pozdìji. 

Kdo se stará o to, jaké kulturní akce
se v jednotlivých místech konají?
To se vìt�inou rozhoduje po dohodì mezi
místním provozovatelem a Federací �O
v ÈR. V ideálním pøípadì se bìhem sezo-
ny vystøídá výstava vzdìlávací, umìlecká
a pak jedna spojená s nìkým, kdo je pøí-
mo z místa, takové mají lidé rádi. Pokud
jde o koncerty, sna�íme se. Synagogy
mají skvìlou akustiku. Ale pøece jenom
jde o akce finanènì nároènìj�í. Nicménì
v ka�dé synagoze se v sezonì konají.
Ráda bych zmínila Brandýs nad Labem,
kde v synagoze pravidelnì poøádá kon-
certy místní Kruh pøátel hudby. Ka�dý
koncert v tom nádherném prostoru je je-
dineèný. A veèer, kdy� èlovìk vyjde ze
synagogy a prochází se po mìstì, kolem

zámku, to je úplná pohádka. A je�tì z nì-
èeho mám radost: V Brandýse a na pár
dal�ích místech se rozjí�dí pìkná tradice,
�e v synagogách dostávají �áci poslední-
ho roèníku základní �koly vysvìdèení.
Tak�e se na to pøijdou podívat rodièe,
sourozenci, prarodièe, pøátelé, místo se
jim èasto líbí, doporuèí ho dál. Co se daøí,
tøeba v Bøeznici, �e místní památky jsou
navzájem provázané � kdy� pøijde nìkdo
na zámek, mù�e si koupit vstupenku, kte-
rá platí i do synagogy. Toté� se plánuje
pro Jièín. 

Existuje pro revitalizované památky
nìjaký nouzový plán?
Je jen jedna mo�nost, inzerce a propaga-
ce. A propagovat projekt jako celek je
právì úkolem federace. Vydali jsme tu-
ristický pas, náv�tìvníci mají mo�nost
nav�tívit ka�dou tøetí lokalitu zdarma,
máme mapu se v�emi památkami, infor-
maèní bro�ury. Hlavní teï je nìjak se

postavit na nohy.

Lze propagovat památky
i na mezinárodní úrovni?
Federace �idovských obcí
s projektem Revitalizace �i-
dovských památek byla loni
zapsána do databáze evrop-
ských kulturních cest Rady
Evropy, do sekce stezky �i-
dovského dìdictví (European
Route of Jewish Heritage, na
webu www.coe.int). To je pro

nás pøedev�ím presti�ní zále�itost, ale
doufáme, �e to pøivede i nìjaké zahra-
nièní zájemce. 

Kdo byli bìhem uplynulých let va�i
partneøi v jednotlivých místech? 
Ráda je vyjmenuji a souèasnì bych
v�em na�im místním partnerùm chtìla
podìkovat za spolupráci a podporu �
bez nich bychom památky nemohli pro-
vozovat. Jsou to: Regionální muzea
v Boskovicích a v Mikulovì, mìsto Pol-
ná a mìsto Brandýs nad Labem-Stará
Boleslav, mìstys Nová Cerekev, �idov-
ská obec v Plzni, Národní památkový
ústav, konkrétnì kastelán zámku Bøez-
nice; spolek dobrovolníkù a nad�encù,
kteøí spravují synagogu v Krnovì; sdru-
�ení Ba�evi, zejména kolega Kinder-
mann, který byl po dobu vlastní rekon-
strukce koordinátorem celého projektu
a následujících pìt let se vìnoval provo-
zu v Jièínì, a v neposlední øadì zamìst-
nanci spoleènosti Matana.               (am)
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Koncert v synagoze v Brandýse nad Labem. Foto Kvìta Svobodová.

NÌJAK SE POSTAVIT NA NOHY
O projektu revitalizace s koordinátorkou Kvìtou Svobodovou
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Jako v �idovské �kole, øíká se, kdy� je nì-
kde hodnì ruchu. Ale pøesnì ten by do his-
torického domu bývalé �idovské �koly

v Jièínì, opravené spolu s nedalekou syna-
gogou v rámci projektu Revitalizace �i-
dovských památek v ÈR, ráda v urèité
míøe vnesla jeho nová provozovatelka �tì-
pánka Frýbová-Ulièná. Z Jièína pochází,
profesí je ekonomka, pøedná�í manage-
ment na Masarykovì ústavu vy��ích studií
pøi ÈVUT v Praze. Místní �idovské památ-
ky dobøe zná a léta se úèastnila práce spol-
ku Ba�evi, jen� ve mìstì organizoval akce
s �idovskou tematikou
a posléze programy
právì v bývalé �kole
a v nedaleké synagoze
(obì budovy se nachá-
zejí v �idovské ulici).
V pùli kvìtna, kdy
vznikl tento èlánek,
byla kavárna v pøíze-
mí domu a na vnitø-
ním dvorku èerstvì
otevøená. U stolkù na
slunci sedìlo pár hos-
tù, èekali, a� bude ho-
tová pizza.

Na dvorek je vidìt
i skrze okna v pøízemní
místnosti, vìnované
místnímu rodákovi
Karlu Krausovi. Je vybavena jako autorova
pracovna, na stìnì visí obraz jeho pøítelkynì
Sidonie Nádherné, v policích jsou knihy
a výtisky periodika Die Fackel. Expozice
v prvním patøe pøedstavuje pøehled �idov-

ských autorù, kteøí �ili a pracovali v èeských
a moravských zemích; v jedné místnosti je
instalace prvorepublikové �redakce�. Auto-

rem výstavy je ná� kolega Tomá�
Pìkný, kterému by v kvìtnu bylo
77 let. Zvuky a vùnì z kavárny pro-
nikají a� sem (døíve by se s nimi ur-
èitì mísila i vùnì cigaret) a takhle
by to v ideálním pøípadì mohlo
vypadat: minulost by se v tomto je-
dineèném prostoru spojovala se
souèasností stejnì jako pohled z nì-
kdej�ího literárního a redakèního
svìta na dne�ní spoleènost.

MYSLELI, �E TO JE 
MRTVÝ DÙM
Budova �idovské �koly byla po-
stavena podle projektu místního
stavitele Josefa Opolzera jako
moderní empírový nájemní dùm
s osmiosým stylovým prùèelím

se dvìma portály a samonosným toèitým
schodi�tìm. Jièínská �idovská obec ho
koupila v roce 1872 a v pøízemí zøídila
�kolní tøídu, zimní modlitebnu (dnes pra-
covna K. Krause) a jednací místnost
(dne�ní výstavní a spoleèenský sál). 

�tìpánka Frýbová o mo�nosti zøídit tu
kavárnu a penzion pøemý�lela dlouho,
hlavnì vzhledem k tomu, jak malý zájem
místní lidé projevovali o akce, které poøá-

dalo sdru�ení Ba�evi.
�Jièíòané si snad mys-
leli, �e to je mrtvý
dùm a programy jsou
urèené jen lidem
z okruhu sdru�ení, ja-
kési uzavøené komu-
nitì. Tak to ale nebylo
a øíkala jsem si, �e ka-
várna by zájmu o akce
urèitì pomohla. Tu
jsme ale po dobu pìti
let kvùli podmínkám
grantu nemohli provo-
zovat. Chápu to, bez
dotace by se tenhle
dùm nikdy nedal do
takového poøádku
a tì�ko by se nìkde

shánìlo 40 milionù, které to tady stálo. Ale
vìdìla jsem, �e tu je pro kavárnu základ,
�e tu jsou pokoje se sociálním zázemím (ty
døíve mohli vyu�ívat jen lektoøi pøi vzdìlá-
vacích akcích). Ve velkém sále je prostor

pro setkání, pro výstavy, pøedná�ky, v sy-
nagoze je prostor pro koncerty.�

Jaké koncerty plánuje v synagoze po-
øádat? �Nabídla jsem, �e v�em, kdo by
mìli zájem o koncertování a mìli kvalit-
ní program, umo�ním vyu�ít prostor
zdarma. Ozvala se paní Komárková, øe-
ditelka místní lidové �koly umìní, s tím,
�e v synagoze budou hrát �áci �koly,
ozval se pán, který pobýval na Srí Lance
a vìnuje se alternativní hudbì. Doufám,
�e zareagují i dal�í zajímaví muzikanti.�

SPOLEÈNOST I SOUKROMÍ
Na otázku, jak si pøedstavuje provoz ka-
várny a penzionu v bývalé �idovské �kole,
vysvìtluje: �Samozøejmì by to mìla být
do jisté míry kavárna literární, kde by se
poøádala ètení, kde by bylo �ivo, ale sou-
èasnì by tu byl klid, který z toho domu vy-

zaøuje. Mì hodnì otravuje, kdy� mi v ka-
várnì nedají èí�níci pokoj a nenechají mì
ani si pøeèíst noviny � takhle bych to ne-
chtìla. Pøedstavuji si, �e by tu lidé hledali
spoleènost i soukromí, jak to snad bývalo
v kavárnách za èasù, kdy do nich chodívali
Karl Kraus nebo Karel Poláèek.� 

Penzion má �est pokojù ve druhém a tøe-
tím patøe, kam se vchází domem èi chodbou
nebo z pavlaèe otevøené do vnitrobloku, na
dvorek (nyní s kavárnou) a na protìj�í Vald-
�tejnovo muzeum. I to je umístìno v historic-
kém domì a nyní se novì otevírá. Èerpá
z osudù Vald�tejnova �idovského finanèníka
Ba�eviho a mj. nabízí expozici historických
mincí a originální mincovní dílnu. Poèítá se
s tím, �e do muzea a do sousedního objektu
bývalé �koly by bylo mo�né zakoupit spoleè-
nou vstupenku.           (pokraèování na str. 11) 

JAKO V �IDOVSKÉ �KOLE
Nejen literární expozice, ale také kavárna a penzion

�tìpánka Frýbová-Ulièná. Foto Anna Novotná. 

Detail expozice. Foto A. Novotná.

Budova �idovské �koly. Foto J. D.
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Nie tak dávno som do Ros chode� poslal
èlánok, v ktorom som kon�tatoval, �e
slovenskí èitatelia javia o (kvalitnú) lite-
ratúru z obdobia holokaustu ve¾ký záu-
jem. Potvrdením tejto skutoènosti je
kniha Slovutný pán prezident s podtitu-
lom Listy Jozefovi Tisovi.

Vy�la vo vydavate¾stve Absynt, ktoré
si v poslednej dobe získalo dobré meno,
preto�e vydalo viac zaujímavých diel.
Listy ponúkajú prít�a�livú tému. Výnim-
ky a osobnost�prezidenta Slovenského
�tátu Jozefa Tisa, sú toti� aj tri �tvrte
storoèia po oslobodení a 73 rokov po
jeho odsúdení vïaènou témou vá�ni-
vých diskusií medzi zástancami a kritik-
mi vtedaj�ieho re�imu a jeho pomazanej
hlavy. Zaujímavá je aj osobnost�autorky
Madeline Vadkerty. Veï kto by nebol
zvedavý, preèo sa nejaká Amerièanka
zaoberá Slovenskom a jeho nedávnou
minulost�ou, na ktorú by mnohí súèasní-
ci najrad�ej zabudli, a èo si o nej myslí?

TRINÁS ¡T PRÍBEHOV
Jednoducho, Slovutný pán prezident kla-
die mnoho otázok a priná�a ve¾a odpove-
dí. M. Vadkerty ako výskumníèka was-
hingtonského Múzea holokaustu viac
rokov bádala v slovenských archívoch.
Pritom narazila na mno�stvo �iadostí
o výnimky. Autormi boli ohrození �idov-
skí obyvatelia, ktorí písali svojmu prezi-
dentovi. Ako v úvodnej �túdii zdôraznil
pravdepodobne najlep�í slovenský znalec
holokaustu Ivan Kamenec (u� jeho osoba
je garantom kvality), �pisatelia hlavu �tá-
tu neprosili o �iadnu protekciu alebo mi-
moriadne výhody, len zúfalo �iadali, aby
mohli ostat�vo svojom zamestnaní, aby
ich deti mohli chodit�ïalej do �koly, aby
mohli vo¾ne disponovat�svojimi úspora-
mi, aby neboli okradnutí o rôzne druhy
svojho osobného majetku, teda o predme-
ty potrebné na ka�dodenný �ivot atï. Na-
koniec, od jari 1942 u� iba zúfalo prosili,
aby neboli násilne vyst�ahovaní zo Slo-
venska, a tým aj zbavení slovenského
�tátneho obèianstva. Autorka mohla zo
stoviek pre�tudovaných listov zaradit�do
publikácie iba nieko¾ko charakteristic-
kých uká�ok, ktoré svojím obsahom i for-
mou naliehavo ilustrujú situáciu a po-
hnútky pisate¾ov� (s. 15). Nakoniec sa

M. Vadkerty rozhodla pre trinást�príbe-
hov. Myslím, �e táto selekcia predstavo-
vala priam syzifovskú robotu, autorka sa
v�ak neuspokojila s týmto èiastkovým
výsledkom. Neobmedzila sa na mechanic-
kú prezentáciu vybraných dopisov, ale pát-
rala v archívoch po ïal�ích osudoch týchto
dokumentov a ich pisate¾ov. Jej priam de-
tektívna práca nebola v�dy úspe�ná, preto-
�e ani archívy nie sú v�evedúce a v�eobsi-
ahle. Fakt, �e h¾adala
ïalej (a skutoènosti,
ktoré vïaka tomu ob-
javila), posunuli túto
knihu na úroveò o le-
vel èi dva vy��iu.

�NIE, NIE�
Madeline Vadkerty
sa napokon rozhodla
pre trinást�príbehov,
ale èitate¾ dostáva
k dispozícii viac ne�
�len� trinást� ¾ud-
ských osudov. Vystu-
pujú toti� nielen vo
vlastnej veci, ale za-
stupujú 89 000 �i-
dovských obyvate¾ov vojnového Slo-
venského �tátu, hovoria v mene takmer
70 000 deportovaných obèanov Sloven-
ského �tátu a v�etci spolu oslovujú jedi-
ného èloveka, prezidenta tohto �tátu.

Práve preto nechcem rozoberat�jednot-
livé príbehy, túto neradostnú, no zaují-
mavú prácu prenechám èitate¾om. Pries-
tor, ktorý mám k dispozícii, by napokon
nestaèil na v�etky, a ja nemám odvahu
uprednostnit�niektoré osudy pred inými.
Bolo by to necitlivé k ostatným pisate-
¾om a napokon aj k autorke� V tomto
sa zhodnem s autorom doslovu Andre-
jom Bánom: �Pova�ujem za nemo�né
zostavit� akýko¾vek zoznam, v ktorom
by som tieto príbehy rozdelil pod¾a ich
pôsobivosti èi literárneho stvárnenia�
(s. 221). Pokúsim sa ale odpovedat�
aspoò na najdôle�itej�iu otázku: Ako na
tieto �iadosti (uvedené, aj tie, ktoré pred
èitate¾mi ostali skryté) reagoval slovut-
ný pán prezident? Vo väè�ine prípadov
zvolil biblické �nie, nie�, inokedy
uprednostnil mlèanie, ktoré prinieslo
vlastne rovnaký výsledok. Èasto toti� tr-

valo tak dlho, �e �iadne rozhodnutie u�
nebolo potrebné, preto�e osud pisate¾ov
medzitým definitívne vyrie�ila deportá-
cia. Tento odmietavý alebo vyèkávací
prístup sa týkal aj ¾udí, ktorí vo svojich
prosbách argumentovali prijatím krstu
(a nebolo ich málo). 

Hoci to nikde v texte nie je meritórne
uvedené, na základe skutoèností, o kto-
rých som sa z knihy dozvedel, vyplýva
pre mòa jednoznaèný záver: Slovutný pán
prezident nepoznal z¾utovanie nad mladý-
mi èi star�ími, mu�mi, �enami, det�mi, slo-
bodnými, zosobá�enými alebo vdovcami,
�idmi ani pokrstenými. V �iadnom prípa-
de teda nemohol byt�dobrým kòazom, pre-

zidentom ani èlove-
kom!

Spomenul som viac-
krát, �e kniha obsahuje
trinást�príbehov, ani po
preèítaní posledného
listu v�ak nekonèí. Èi-
tate¾om toti� ako bo-
nus ponúka závereènú
esej spomenutého (aj
v Èechách známeho)
novinára Andreja Bá-
na. 

SKRYTÉ REÁLIE
Na záver si neodpus-
tím jednu (jedinú) kri-
tickú pripomienku.

Chápem, preèo autorka po dohode s vyda-
vate¾stvom a v spolupráci s Jánom Púèe-
kom uprednostnila formu �beletrizované-
ho dokumentu�, a nemám zásadnej�ie
výhrady voèi takémuto rie�eniu. V reali-
zácii dobrého zámeru ale ru�ivo pôsobí
prehnaná snaha o �umelecký dojem�, pre-
to�e na niektorých miestach prechádza do
prehnanej vyumelkovanosti. 

Napriek poslednej formálnej poznámke
knihu Madeline Vadkerty pova�ujem za
cenný a v mnohých smeroch jedineèný prí-
nos k poznaniu a lep�iemu pochopeniu
smutnej kapitoly nedávnej slovenskej mi-
nulosti. Autorka otvorila a spracovala tému,
ktorá sa na prvý poh¾ad mô�e javit� ako
okrajová, no v skutoènosti odha¾uje dosia¾
skryté reálie, emócie a hodnoty minulosti.
Ostré svetlo vrhla aj na jednu z k¾úèových
postáv doby. Jozef Tiso síce väè�inou ml-
èal, jeho mlèanie je v�ak ve¾avravné� 

PETER SALNER
Madeline Vadkerty: Slovutný pán prezi-
dent. Listy Jozefovi Tisovi. Vydalo na-
kladatelství Absynt v Bratislavì roku
2020. 230 stran.

A ÈO NA TO 
SLOVUTNÝ PÁN PREZIDENT?
Listy Jozefovi Tisovi
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Po nìkolikatýdenní pøestávce vynucené
pandemií covid-19 mohou zájemci opìt
nav�tívit svìtovì ojedinìlé expozice
v pra�ském Josefovì, které provozuje
�idovské muzeum v Praze (�MP)
a pra�ská �idovská obec (�OP). Obì in-

stituce nyní nabízejí sní�ené vstupné.
�Pandemie negativnì zasáhla do èinnos-
ti muzea,� uvedl jeho øeditel Leo Pavlát.
�Nyní, po svém opìtovném otevøení, se
jako v�echny památkové instituce u nás
obracíme pøedev�ím k domácí veøejnos-
ti. Její zájem nám mù�e pomoci pøeko-
nat souèasnou krizi.�

Naskýtá se pøíle�itost nav�tívit pra�ské
�idovské památky, v normální situaci tu-
risticky nejzatí�enìj�í místa mìsta. V po-
klidu, jej� mo�ná naru�í jen zpìv
ptákù, si lze vychutnat jejich krá-
su, za ní� v tuto dobu obvykle
jezdí do Prahy náv�tìvníci z ce-
lého svìta. Mù�ete zavítat do
Staronové synagogy, na Starý �i-
dovský høbitov, zhlédnout stálé
expozice v historicky ojedinìlé
Maiselovì a Klausové synagoze
a Obøadní síni, vìnované �idov-
ským dìjinám a tradicím, beze
spìchu si prohlédnout Památník
obìtem �oa v Pinkasovì synago-
ze a pak zajít na krásnou výstavu
vìnovanou pøedváleènému pra�skému
naivnímu malíøi Robertu Guttmannovi
ve stejnojmenné muzejní galerii. 

�idovské muzeum nabízí zvýhodnìné
vstupné: dospìlý platí 200 Kè; dìti do 6
let zdarma, star�í a studenti 130 Kè,
v rámci rodinného vstupného mají dìti
(6�15 let) vstup za 60 Kè. Vstupné, které
zahrnuje i Staronovou synagogu, stojí

270 Kè (dìti od 6 let a studenti platí
160 Kè). Máte-li zájem, mù�ete si naplá-
novat náv�tìvu èasovì tak, abyste v rám-
ci vstupného (které zahrnuje zmínìné
objekty a platí týden) zastihli i komento-
vané prohlídky v èe�tinì. Ty se konají

ka�dý den kromì soboty (kdy
jsou expozice zavøeny) v 10.00,
13.00 a 15.30. 

Muzeum opìt otevøelo svou
knihovnu s multimediálním
centrem a pro veøejnost budou
té� pøístupny badatelny archivu
na Smíchovì a Úseku dokumen-
tace �oa.

Po uzavøení v rámci nouzové-
ho stavu se otevøely i Staronová
a Jeruzalémská synagoga ve
správì �idovské obce Praha.
Také �OP se sna�í vyjít vstøíc tu-

zemským náv�tìvníkùm tím, �e do obou
svých synagog sní�ila vstupné � STNS
lze nyní nav�tívit buï samostatnì za 100
(základní vstupné) / 60 Kè (zlevnìné
vstupné pro dìti od 6 let a mláde�), nebo
v balíèku spoleènì se �MP za 270 /
160 Kè. V cenì vstupenky do STNS jsou
i slu�by prùvodce, který je na místì k dis-
pozici. Vstupné do Jeruzalémské synago-
gy èiní 80 / 40 Kè. Pokud si náv�tìvníci
zakoupí elektronickou vstupenku do Sta-

ronové synagogy èi do Jeruzalémské sy-
nagogy pøes web www.s ynagogue.cz,
u�etøí dal�ích 10 procent z její ceny. Sta-
ronová synagoga je otevøená od 9 do 18
hodin; Jeruzalémská od 10 do 17 hodin;
objekty �MP jsou pøístupné od 9 do 18
hodin. V�echny památky jsou pøístupné
v pøíslu�ných èasech dennì kromì sobot
a �idovských svátkù.                           (am)

JAKO V �IDOVSKÉ �KOLE
(dokonèení ze str. 9)
Propletenec chodeb a pavlaèe, opravené
pùvodní prvky nebo jejich repliky, døe-
vìné podlahy a krásná okna dodávají
místnostem penzionu kouzlo, které lze
nalézt právì jen ve starých domech. Ale
jak sem pøivést lidi, jak penzion propa-
govat? �tìpánka Frýbová-Ulièná øíká:
�Víte, cestovní ruch se nemù�e dìlit, Ji-
èín je malý píseèek na to, aby si lidé
chránili jenom to své. Je�tì pøed vypuk-
nutím pandemie jsme uskuteènili setká-
ní lidí, kteøí mají na starosti historické
objekty, a opravdu chceme spolupraco-
vat � s jièínským muzeem, se zámkem,
s Vald�tejnskou lod�ií, Valdickou bránou.
Budeme se navzájem doporuèovat, infor-
movat o sobì. Na spolupráci s ostatními
provozovateli památek v Jièínì hodnì
spoléhám. Navíc si myslím, �e tenhle
rok lidé budou cestovat po Èechách,
a i kdy� v okolí penziony jsou, tenhle je
hodnì výjimeèný. Má svéráznou atmo-
sféru, kde díky expozicím o�ívají lidské
osudy, není to tuctový prefabrikovaný
hotýlek, lidé to poznají.�

NEJEN VÝSTAVY A SVATBY,
Jak je�tì hodlá prostor domu vyu�ívat?
�Poèítáme s výstavami v pøízemním
sále a rozhodnì se nebudeme vyhýbat
ani dal�ím akcím, jako je tøeba nabídka
na�ich interiérù pro fotografování. U�
spolupracujeme s jièínským ateliérem
paní Mackové, která �ije svatební �aty èi
odìvy v nadmìrné velikosti. V sále by
se mohly konat i svatební obøady a byli
bychom schopni zajistit svatebèanùm
i obèerstvení.�

Paní Frýbová-Ulièná nás provedla i pù-
dou � nádherným rozlehlým prostorem
s pùvodními trámy a cihlovou dla�bou.
�I tady by se mohly konat výstavy nebo
divadelní pøedstavení, ale bohu�el nesmí-
me, kvùli po�árním pøedpisùm, mrzí mì
to,� lituje. A dodává: �Mì tady v�echna
tahle práce ohromnì baví. Po letech strá-
vených kolem marketingu a managemen-
tu bych to snad mìla umìt a vìøím, �e se
najdou lidé, kteøí to ocení. A navíc si mys-
lím, �e to má smysl, �e to náv�tìvníkùm
nìco dá. To je hodnì dùle�ité. Nerada
bych tuhle stupnici otáèela, byznys by ne-
mìl stát na prvním místì, ono se to pak
v�dycky nìjak projeví.� 

Více informací o jièínských �idovských
památkách naleznete na www.10hvezd.
cz; o provozu penzionu a kavárny na
www.zidovska100jicin.cz, e-mail: ulicna
@zidovska100jicin.cz; telefonní èíslo je
00420 775137779.                               (am)

�IDOVSKÉ PAMÁTKY SE OTEVØELY
A nabízejí mnoho pøíle�itostí, jak si je v klidu prohlédnout 

Starý �idovský høbitov v Praze. Foto A. M.

Interiér Jeruzalémské synagogy. Foto J. D.
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Øímské jarní dopoledne. Za pár hodin
koronakrize v�e uzavøe. Teï ale ko�tì
je�tì hbitì kmitá v rukou zøízence v mod-
rácích, který si pøi práci pohvizduje. Ná-
nosy jehlièí a suchých lupenù Ital dù-
kladnì vymetá z ka�dé skuliny, z písmen,
ze jmen, dat i názvù mìst, vysekaných do
náhrobních desek. Namete je na lopatu
a pøenese do koleèka. Pak randapem po-
støikuje trsy trávy, která se dere skrz �kví-
ry kolem náhrobkù. Pod va�ima nohama
se rozprostírají desítky hrobù, nad vámi
èní dýky cypøi�ù, de�tníky palem a vele-
hory kamene chrámu sv. Petra. Høbitov
pøipomíná orientální zahradu, ve které
jsou dìjiny namaèkány do nìkolika met-
rù ètvereèních jak v krabièce. Stojíme na
malém høbitùvku Campo Santo Teutoni-
co, ohranièeném vysokou zdí, který se
nalézá na hranici italského a vatikánské-
ho státu, v bezprostøedním sousedství
Michelangelova chrámu a bydli�tì sou-
èasného pape�e. Pùvodnì v tìchto konèi-
nách le�el Neronùv cirkus. Pozdìji, na
pøelomu 8. a 9. století, zde byl zalo�en
høbitov (spoleènì se �pitálem) pro nì-
meckojazyèné poutníky, kteøí v Øímì
zemøeli. A od roku 1501 pøiléhá ke høbi-
tovu kostel Santa Maria della Pietà.

DU�IÈKY 1970
Právì teï zøízenec odmetá závìj rezatého
jehlièí z travertinové náhrobní desky, za-
pu�tìné do zemì, se jménem pra�ského
�idovsko-nìmeckého spisovatele, esejisty
a básníka: JOHANNES URZIDIL * Prag
3. feb. 1896 + Rom 2. nov. 1970. Oèi�t�uje
jméno dùle�itého støedoevropského autora
a souèasnì pøíbìh, který se v Øímì ode-
hrál pøed padesáti lety na Du�ièky. 

Tehdy pøiletìl v sobotu 31. øíjna z Víd-
nì na øímské leti�tì Fiumicino ètyøia-
sedmdesátiletý spisovatel Johannes Urzi-
dil. Mìl za sebou pøedná�kovou �òùru
a ètení ze svých knih po Nìmecku a ve
Vídni. A pøed sebou poslední zastavení,
autorské ètení z chystané knihy povídek
Die letzte Tombola (vy�la posmrtnì o rok
pozdìji) právì v Rakouském kulturním
institutu v Øímì. Doprovázela ho jeho
vìrná man�elka Gertruda, rozená Thieber-
gerová (1898�1977), básníøka, rodaèka
v Golèova Jeníkova, dcera rabína a uèitele
�idovského nábo�enství Dr. Karla Thie-
bergera a sestra Bedøicha Thiebergera,
Kafkova uèitele hebrej�tiny a autora vý-

znamných prací o �idovské filosofii
a historii. Na øímském leti�ti man�ele Ur-
zidilovy vítal jejich dlouholetý pøítel, ra-
kouský univerzitní profesor, historik He-
inrich Schmidinger (1916�1992), od
roku 1968 (do r. 1981) øeditel Rakouské-
ho kulturního institutu v Øímì. Autem je
odvezl do institutu, modernistické cihlo-
vé budovy s malým parkem, která stojí
na vyvý�eném místì nedaleko Villy Giu-
lia na ulici Bruno Buozzi. Po ubytování
a spoleèné veèeøi se vydali na spoleènou
veèerní procházku Øímem. A proto�e

prof. Schmidinger zanechal na spoleèné
chvíle s Urzidilovými krátkou novinovou
vzpomínku (Die drei römischen Tage Jo-
hannes Urzidils, oti�tìnou na Vánoce
1970 v Salzburger Nachrichten a násled-
nì v Prager Nachrichten; zde vycházím
z pøekladu V. Musila), mù�eme rekon-
struovat. Noèní obchùzka trojice poutní-
kù, zkracovaná obèas taxíkem, byla vy-
datná � z Kapitolského námìstí pro�li
Forem Romanem ke Koloseu a pøes vrch
Palatin na rozhlehlý Circus Maximus;
se�li k øece kolem kostelíku Santa Maria
in Cosmedin, kde si prohlí�eli kamenná
Bocca della Verità, podél Tibery zamíøi-
li k paláci Farnese, a nakonec se ocitli
na liduprázdném námìstí sv. Petra.
�V osvìtleném oknì pape�ské pracov-
ny, jediném svítícím v obrovském, do
temnoty ponoøeném prùèelí,� vzpomí-
nal Schmidinger na Urzidila, �spatøoval
symbol pro pape�e jako nejosamìlej�ího
mu�e svìta. (Pøí�tího dne se k tomu
v rozhovoru je�tì jednou vrátil).� Po ná-
vratu pøes Piazza Navona pronesl Urzidil
v pokoji institutu pøed spaním ke své
�enì: �Kdybych tu nemìl je�tì to ètení,
mohli bychom u� vlastnì odjet. Vidìl
a za�il jsem si v�echno, co jsem chtìl
v Øímì znovu vidìt� Chvála Bohu, ale
je�tì odjet nemusíme.�

PØEDTUCHA
�Pøí�tí den, na V�e svaté,� pí�e profe-
sor Schmidinger, �byla prùzraènì jasná,
záøivá nedìle, spí�e pozdní léto ne� pod-
zim. Po snídani a vycházce v okolí institu-
tu jsme opustili mìsto cestou pøes Ponte
Milvio a po Via Cassia. Urzidil vyprávìl
o svém �ivotì v New Yorku a zmínil se,
�e jedním ze zámìrù, s nimi� psal svou
knihu Väterliches aus Prag und Hand-
werkliches aus New York, bylo trochu
pozlobit v�elijaké psychoanalytiky. Vý-
rok, �e �ádné �tìstí nebo ne�tìstí nikdy
není tak veliké, aby nemohlo být je�tì
vìt�í, mu poskytl pøíle�itost k filozofic-
kým a teologickým úvahám. Po La Stor-
ta, kde nápis ,Romae vobis gratus ero� na
malé kapli v sousedství nové katedrály
pøipomínal místo posledního noclehu sv.
Ignáce z Loyoly, odboèili jsme z Via
Cassia smìrem na Lago di Bracciano.
Z Anguillary jsme se dívali pøes modré
vodní plochy na Trevignano, kde jsme
o nìco pozdìji obìdvali.

Na terase u jezera jsme byli zpoèátku
jediní hosté, pozdìji se k nám pøipojily
je�tì dvì rodiny. Urzidil si v oèividné po-
hodì u�íval slunce a svìtlo nad krajinou,
klid i prosté jídlo se �pagetami, rybou,
chlebem casareggio a vínem. U� tøicet let
�ijí v Americe, zamyslel se. Koupili by si
tam i hroby, ale cítili se být stále na cestì.
Do Prahy by se u� nikdy nevrátil,
v Nìmecku by �ít nemohl a � ,mezi
námi, pøi v�í lásce k té zemi� � nechtìl by
�ít ani v Rakousku. V�ichni jsou tam tak
nìjak natìsnáni jeden na druhého, básní-
ci i kritici, musí být velmi tì�ké najít po-
tøebný odstup. Na mou otázku, zda by
mu Øím a Itálie vyhovovaly lépe, prohlá-
sil Urzidil bez váhání, ale, jak se mi zdá-
lo, s jistou rezignovaností v hlase: Zde
bych mohl zùstat.�

Vìta, kterou dnes mù�eme èíst jako
zvlá�tní pøedtuchu chvil pøí�tích. Tøetí
Urzidilùv øímský den, v pondìlí 2. listo-
padu 1970, symbolicky na den V�ech
vìrných zemøelých, se mìlo konat jeho
veèerní ètení v sálku institutu. Jen�e
k nìmu ji� nedo�lo. Johannes Urzidil ná-
hle zemøel ráno toho dne. Prof. Schmi-
dinger ve svém textu vzpomíná: �Paní
Urzidilová vyprávìla, co se v pokoji sta-
lo: Je�tì vstal, pak ale upadl vedle poste-
le. Kdy� k nìmu pøispìchala z koupelny
a pomohla mu vstát, je�tì øekl: ,Ale já
jsem neuklouzl.� Le�íc na posteli nazna-
èil jí, aby se rychle oblékla a vyrozumìla
mne, abych pøivedl lékaøe. Poté klesl
zpátky a zesnul � snad bez bolesti. Lékaø

ZDE BYCH MOHL ZÙSTAT
Po øímských stopách pra�ského spisovatele Johannese Urzidila

Johannes Urzidil. Foto archiv.
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pøi�el velmi brzy, av�ak mohl u� pouze
konstatovat smrt v dùsledku mozkové
mrtvice. Pova�oval za �tìstí, �e se Urzi-
dilovo srdce zastavilo; ètyøiasedmdesát-
ník by jinak zøejmì zùstal ochrnutý na
celou polovinu tìla a pravdìpodobnì by
ztratil i schopnost mluvit.� 

DVÌ CHVOSTKY
STØEDOEVROPSKÉHO VÝRA
Velice brzy bylo návrhem prof. Schmidin-
gera � i s vìdomím posledních rozmluv
s Urzidilem � rozhodnuto, �e spisovatelo-
vy ostatky budou péèí Rakouského kultur-
ního institutu v Øímì ulo�eny na malém
høbitovì Campo Santo Teutonico, ve stínu
svatopetrského chrámu. Gertruda Urzidi-
lová souhlasila. �ádné komplikace nena-
staly, a tak byl Johannes Urzidil pohøben
do volné hrobky. Je�tì, ne� se tak stalo,
stihl v institutu zhotovit narychlo povola-
ný sochaø Antonio Muzi spisovatelovu
posmrtnou masku. Z masité kulaté Urzidi-
lovy tváøe, smíølivì klidné, výraznì vystu-
puje oboèí � dvì vytrèené chvostky, pøipo-
mínající støedoevropského výra. 

První, kdo se paní Urzidilové v Øímì
s kondolencí ozval, byla spisovatelka In-
geborg Bachmannová, �ijící v té dobì ve
vìèném mìstì: �Vá�ená a milá paní Ur-
zidilová, zpráva, kterou jsem dostala vèe-
ra veèer, je pro mì stále zcela nepochopi-
telná. Po své nehodì vám ani nemù�u
psát osobnì. Nemù�u ani dnes donést
kvìtiny na Campo Santo. Neexistují �ád-
ná utì�ující slova k Va�í velké ztrátì
a bolesti. Pøeji Vám dobré pøátele v této
tì�ké dobì. Jsem velmi ráda, �e mi bylo
dopøáno poznat Va�eho skvìlého man�e-
la. Poøád jsem v�ak myslela na to, �e Vás
zase uvidím.� Jejich cesty se ji� nepro-
tnou, Bachmannová zemøe v Øímì za tøi
roky za tragických okolností. 

SVÌTLE �LUTÉ CHRYZANTÉMY
V tìch osudných listopadových dnech
roku 1970 zrovna nebyla pøítomna
v Øímì man�elka øeditele institutu Marie
Schmidingerová. Ta v prosinci 1970 pí�e
Gertrudì Urzidilové do New Yorku list
plný omluv a soucitu: �Dosud jsem ne-
pøekonala to, �e jsem s Vámi nebyla ve
Va�ich nejtì��ích dnech. Pøitom jsem si
pøála, abych s Vámi mohla být, kdy� nás
spojuje taková skuteèna náklonnost! Jak
moc jsme se tì�ili na vá� návrat po celou
dobu, vlastnì od va�eho odletu z Øíma
pøed dvìma lety. Bùh to chtìl jinak. Pro-
fesor Urzidil byl tak silnou osobností, �e
nám po smrti zùstane �ivou vzpomínkou.

Kdo ho znal, sly�í, jak mluví, kdy� ète
jeho knihy. Tak�e �ije dál. Mùj man�el
mi musel vyprávìt podrobnì tuto smut-
nou událost a po�ádala jsem ho, aby
v�echno zaznamenal. Pan Urzidil mìl
v posledních dnech øadu výrokù, které se
zjevují tak významovì dùle�ité. Snad
díky tomu vyjde ve vánoèní dobì v Salz-
burger Nachrichten nekrolog. Vy, drahá
paní, jste se chovala tak obdivuhodnì
stateènì. Tato síla pochází z Va�eho sil-
ného nábo�enství, obdivuji Vás. Ké�
Vám teï Bùh dá sílu ve Va�í osamìlosti
a útìchu. Jsme v�dy s Vámi v na�ich
my�lenkách a pøáních. Pozítøí jedu do
Rakouska, kde se celá rodina sejdeme na
Vánoce. Pøedtím chci jít na Campo Santo
a dát kvìtiny a svìtlo na hrob. Ná� nej-
star�í, Wolfgang, byl nesmírnì zasa�en
smrtí Va�eho man�ela. Strá�í si knihu
s krásným a vøelým jmenováním (mo�ná
jedním z posledních básníka?) jako velký

poklad. V hlubokém pøátelství, Va�e Ma-
rie Schmidingerová.�

Gertruda Urzidilová od toho podzimu
nav�tìvuje Øím ka�dý rok a péèí rodiny
prof. Schmidingera pøespává v památném
dvojlù�kovém pokoji v institutu. V listo-
padu 1972 cestu do Øíma neuskuteènila
ze zdravotních dùvodù, a proto Schmi-
dingerovi adresují paní Gertrudì do New
Yorku dva listy. Nejdøíve za psací stùl
usedá prof. Schmidinger: �Kdy� jsem se
vrátil s man�elkou z bohoslu�by na svá-
tek Du�ièek, který se pro nás stal zvlá�t-
ním dnem kvùli vzpomínkám na smutnou
událost pøed dvìma lety, le�ely Va�e las-

kavé øádky z 30. øíjna na stole. Umístili
jsme na hrob kvìtiny a svìtlo a mysleli
jsme hodnì na Vás. V�ichni moji zamìst-
nanci, v èele s prof. Zettlem, Vám posílají
vøelé pozdravy.� A s listem se pøipojila
i Schmidingerova man�elka: �Mùj man-
�el a já jsme dnes ráno �li na Campo San-
to na du�ièkovou m�i. Pak jsme zùstali
u hrobu Va�eho nezapomenutelného dra-
hého man�ela, zapálili svìtlo a ozdobili
jej vìncem svìtle �lutých chryzantém.
K hrobu nás nepøivedla jen na�e úcta
a náklonnost k drahému zesnulému: byli
jsme tam také jménem Vás, drahá paní
profesorko, proto�e dlouhá a namáhavá
cesta Vám zabránila být dnes zde. Ale
ráda vzpomínám na to, jak jsme se
s Vámi a Va�í milou sestrou loni setkali.� 

POMERANÈ JAKO ZNAMENÍ
Zøízenec v modrácích dozametá høbitov-
ní okrsek a zamkne za sebou branku.
Høbitov zùstane, jak �katule plná pøíbì-
hù, uzavøen pár mìsícù. Vybavila se mi
vzpomínka, jak jsem pøed nìkolika lety
právì na tomto høbitùvku hledal Urzidi-
lùv hrob. Byl tehdy se mnou jeden spolu-
poutník a starý knìz Josef La�tovica. Ne-
mohli jsme hrob vypátrat, pøesto�e
høbitov je jen kapesní místo. Po hodinì
intenzivního pátrání jsme to vzdali. A tu
najednou mi k nohám spadl pøezrálý po-
meranè. Chci ho sebrat ze zemì, a tu si
v�ímám, �e na desce pod pomeranèem je
vysekáno Urzidilovo jméno. Ten den
bylo zrovna 2. listopadu. 

Kdy� se v listopadu 1970 louèila na
høbitovì nad náhrobní deskou je�tì bez
jména se svým man�elem Gertruda Urzi-
dilová, prohlásila pohnutì: �Nejkrásnìj�í
ze v�ech cen a vyznamenání, která mùj
mu� obdr�el, je tento hrob ve stínu svato-
petrské kupole.�

Gertruda Urzidilová se v roce 1976 vy-
pravila do Øíma na man�elùv hrob napo-
sledy. Zemøela v roce následujícím.
V Gertrudinì nekrologu napsal Angelus
Waldstein-Wartenberg (pøeklad Jan Ma-
re�): �O �est a pùl roku pøe�ila svého �i-
votního druha, básníka Johannese Urzi-
dila, ne� skonala ve svém americkém
domovì v Richmond Hill, jednom z ji�-
ních pøedmìstí New Yorku. Na otázku,
zda jí její byt po man�elovì smrti nepøi-
padá pøíli� velký v prázdnotì po nìm, od-
povìdìla: Naopak, mnohem stísnìnìj�í;
to on jej èinil prostorným a vìt�ím.� Pøá-
la si být pohøbená na �idovském høbitovì
v rodném Golèovì Jeníkovì. 

MILO� DOLE�AL

Místo posledního odpoèinku J. Urzidila Foto M.D..
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V minulém èísle Rch jsme si pøi pøíle-
�itosti 140. výroèí narození malíøe Ro-
berta Guttmanna pøipomenuli jeho
neobyèejný �ivot vzpomínkou paní
Zdenky Landové (1929�2018), malíø-
ky, uèitelky na lidové �kole umìní
v Dejvicích, vypravìèky starých pøí-
bìhù a autorky dvou svazkù vzpomí-
nek Braník, ná� domov. 

Kdy� jsem se dozvìdìl, nìkdy v roce
2005, �e paní Landová, která Guttman-
na pamatuje, �ije v Braníku, hned jsem jí
napsal. Odpovìdìla obratem a poslala
i èást svých vzpomínek. Byl bych se s ní
rád setkal osobnì a na ledacos se jí je�tì
zeptal, nebyla v�ak u� docela zdráva, ná-
v�tìvu stále odkládala a nakonec jsme se
bohu�el nikdy nesetkali. Zemøela v kvìt-
nu 2018 ve vìku 89 let. Její odpovìdi na
mé dotazy z roku 2005, které navazují na
guttmannovské téma v pøedcházejícím
èísle, otiskujeme na pøipomenutí osob-
nosti paní Landové, pozoruhodné autor-
ky vzpomínek o staré Praze jejího dìtství
a zejména kní�ek o Braníku, kde � vedle
kvelbu své babièky v domì U Zlaté Váhy
na Havelském tr�i�ti, kde strávila dìtství
� pro�ila vìt�inu svého �ivota a znala
v�echny místní pamìtihodnosti i obyva-
tele a jejich pøíbìhy.               Arno Paøík

8. srpna 2005
Vá�ený pane doktore, 
srdeènì Vám v�ichni dìkujeme (já
a moji známí a sousedé) za Va�i nádher-
nou zásilku staropra�anskou. To jsme si
�trejchli � do noci u nás v Braníku! Díky.
Spát jsme �li po dvanácté. Rozbíháme se
domù tmou jako my�i do svých domkù.
Televize byla tmavá. U� je mi líp. 

Budu se sna�it odpovìdìt na Va�e
otázky v dopise: Jestli je 1927 obraz
mého otce Ant. Landy toto�ný s expo-
nátem výstavy 1927 � to nevím, proto�e
Guttmann maloval mého tatínka nìkoli-
krát. �e to byl ten obraz, nemám po-
chyb, proto�e se dobøe znali. A tatínek
kreslil také Guttmanna podle modelu.
O Montmartru v Øetìzové ulici vypráví
se dost! Tatínek se narodil v Sirkové uli-
ci v Melantrichu v domì u Mrázù (vedle
Teuflù). Mistr dennì mìl èerstvou kytici
a rohlík, tak za dva na dlaò. Od �mel-
hauze kávu, u Beckertù vejce vaøená.

Vaøila mu je na pultì moje tetinka.
U Staré paní spláchl to koøalkou.
U Beckertù v krámì mùj otec mi øíkal:
Vidí�, to je mistr! A ukazoval mi Gutt-
manna. Já repetila a strýc B. øíkal: To
bude hokynì! Mistr podal mi ruku. To
mi bylo asi pìt let. V krámì na�í babiè-
ky to bylo pod podloubím pár krokù za
rohem, v gotickém kvelbu byla pohoda,
pila se káva, co pøinesl Otta ze �mel-

hauzu U Zlaté váhy. Beckertovi byli
proti Kalifornii � bokem. To byl Uhelný
trh. A Landovi byli Zelený trh. 

Udavaèi vyèíhli za okupace, co je
u Landù. V kase za záclonkami sedìl
pan Stein � pokladník a jeho syn Jiøí
(mìl 15 let). Udali firmu, a to bylo zle,
mìlo to následky: Jednou pøi�el pater
Sylvestr Braito do krámu a øekl: �Paní
Landová, podívejte, co je v tom had-
ru�, a ukazoval jí Arijský boj. Tam stá-
lo, �e firma Landa skrývá �idy. To
ov�em bylo o smrt. Ale babièka øekla:
�Døív jsme se nepo*** a nepo*** se
zas!� Panu Steinovi øekla: �Ode dne�ka
musíme být opatrný, vemte si poèty
a jdìte do patra k nám do bytu.� A od té
doby pan Stein a Jiøí byli v bytì u Lan-
dù. V tom èasopise hrùzostra�ném to
dodnes musí být � to udání! Roèník ne-
vím. Od toho èasu Guttmann také bý-
val nahoøe v bytì, kde jedli v�ichni bez
závisti udavaèù. Otta umìl sehnat
i maso! Jaké bylo, nikdo se neptal.
�idé mìli od Nìmcù hubené lístky, ale

smìli kupovat, jen a� nic nebylo, a to
bylo od pìti hodin. Ná� Otta to odvá�-
nì obìhl, ty podpultovky riskoval �
sám ohro�ený! Jiøí Stein, kdy� byl
Nìmci utracen, byl asi 17letý, on èasto
vedl uèené debaty s Guttmannem. Jiøí
byl nesmírnì zruèný umìlec � rytec.
Ryl portréty do skla, do kovu � do �ko-
ly chodit nesmìl ani pracovat nikde.
Ryl tedy dokonalé podoby, Guttmann
je obdivoval. Brousil sklo a rámoval
obrazy Guttmannovi. Jiøí by byl velký
umìlec, kdyby mohl pøe�ít. Pan Ha-
bich divil se, co takový chlapec umí.
U Habichù mìli také jeho práce ve
skle. Mì portrétoval a otce podle mo-
delu rovnou do materiálu. Mì do skla,
otce do kovu lesklého. 

Guttmann rád øádil ve �melhauzu.
Mì na pøedstavení vzal strýc Rei-
senauer, �koda, �e se Otta ukrutnì zøí-
dil a my museli volat posily � strýce
Beckerta a strýce Václava; museli
jsme jít u� rychle pryè, situace se stá-
vala zmateènou. Strýc Reisenauer si
øíkal herec. Otta si neøíkal nijak a ba-
vil národ. Otta Schmuttzer se jednou
u Staré paní rakijí úplnì zbavil vìdo-
mí. Zdálo se, �e zemøel. Odvezli ho na
dvoukoláku do kvelbu domù � do re-
gálu na brambory fy Landa (obchod
zemèaty). Guttmann se to dozvìdìl
a myslel, �e u� nepovstane. Od Staré
paní holky volaly doktora. On �el
k Landùm. Mistr si sedl u pøítele
a smutnì hrál a nìjak moc trudnì
a zbo�nì. Lékaø øekl mé babièce:
�Tohle vo�ralý prase v tý �upnì je ta
mrtvola?� Mistr se modlil nad Ottou.
Doktor pil kávu s babièkou a panem
Steinem a se starým strýcem Reise-
nauerem. Najednou Otta zaèal expe-
dovat, jak by �avle házel. Guttmann se
urazil a teprve u kafe se uklidnil. Ba-
bièka ho klidnila: �Guttmann, on se
nerouhal, co� to vìdìl, �e se Otta zpil
tak, �e zmrtvìl? Radoval se, �e ho ne-
trefil �lak! Byl klidný, on nezhøe�il!�
Otta pil kávu. Øekl pøíteli: �To nemu-
sí� hned zoufat, zahrajem si spolu ve
�melhauze Radeckýho!�

Strýc Reisenauer Vilda byl synem
Antonína Reisenauera a mojí pratety,
jeho dìdeèek byl Otmar R. a jeho
�ena nìkde z Chebu. Malíø z Respektu
Reisenauer Pavel je pøíbuzný na na�e
Reisenauery. Byli jsme oba, já a Pa-
vel, u strýce Beckerta a zrovna pøi�la

TO JSME SI �TREJCHLI
Dva dopisy Zdenky Landové Arno Paøíkovi

Zdenka Landová a její kocour. Foto rodinný archiv.



zpráva z Kanady, �e zemøel Jiøí po ope-
raci hlavy � syn Williho R. Pak zemøel
strýèek ve vìku 88 let a jeho syn B. byl
zavra�dìn pøed putykou ve tmì. 

Není pravda, �e Mistr byl èernovla-
sý. Tak sám sebe maloval, ale on byl
kudrnatý a do rez[ava]. Holky z Kali-
fornie uèily Mistra mores v krámì,
smáli jsme se. Jak u�ít místo sprosté-
ho slova slovo líbezné. �koda, �e
mnoho originálù vzalo za své. Mistr
maloval rád kvìtiny aurikule. Nejra-
dìji hrál Napoleona pøed Moskvou �
drama. Jednou jsem vyprávìla svým
adeptùm o Guttmannovi a kreslila
jsem jeho výstupy, aby si to dovedli
lépe pøedstavit. 

Já doufám, �e z té nemoci pøece vy-
lezu a �e bude zas líp. Je�tì jednou
Vám dìkuji za zásilku, sousedky se
hotoví hned k Vám jít se podívat. Na-
pi�te, chcete-li ode mì nìco vìdìt, co
mohu znát! Koupila jsem si boty,
abych mohla manévrovat. Pak se se-
jdeme v Braníku. Srdeènì Vás zdraví
Z. Landová. 

Popisky �ivých obrazù: 
�ivý obraz na stole (�melhauz): Na-
poleon pøed Moskvou. Doprovázela
hudba na bukál, to byla dìla, a buben
� bubnová palba � a sáòky rohaèky.

�ivá scéna z Goethova Werthera:
Finální scéna (s banánem do úst). Otta
v té chvíli vybouchl pytlík. 

�ivý obraz (�melhaus): O Vilému
Tellovi � zázraèném støelci, profesio-
nálovi. Rána z pytlíku a jablko upadlo. 

Shakespeare: Výstup Hamlet (�mel-
haus v Melantrichu): Být, èi nebýt?
(s karfiolem) zahalen rybáøskou sítí.
Totální scéna! Za zvuku Oslí serenády. 

Scéna z Mickiewicze: Konrad�e
Wallenrod�e � Gadaj! Guttmann a Wili
Reisenauer ve finální scénì. 

Ze �ivého obrazu: Scénka Radecký
a Radecká (Otta). Man�elská váda na
Radèi �Modrá krev�. 

20. záøí 2005
Vá�ený pane doktore, 
promiòte, �e pí�i na takovém papíøe,
pí�i na po�tì Braník � nenapadlo mì,
�e byste chtìl moje kní�ky. Popadla
jsem je a chci, abyste je dostal rychle.
První díl u� byl zcela rozebrán a byl
u� dotisk. U nás nelze sehnat. Druhý
díl je k dostání v Informaèním støedis-

ku, ale mají èas, kdy tam jsou. Proto
posílám. 

U nás v Braníku byla rodina, která
musela rovnou do Polska. Nevím,
mo�ná pøes Terezín? Zdeneèek Kchán
bydlel s rodièi u Kleinhamplù. Byl to
premiant na�í tøídy. Mìl rodièe a bra-
tøíèka malého Michaela, kterému se
øíkalo Mí�a. Nenapadlo nás, �e by ro-
dinu èekalo ne�tìstí! V pavilonu na
skále toté� postihlo dvojèata. Nevím,
jak se jmenovala, sousedé je [znali]
a øíkali, �e holèièky zabili v Osvìèimi.
Jednou èetla jsem deník jednoho mlá-
dence z Lod�e � a ten pán, nevím jak
tehdy stár, psal o tom transportu z Pra-
hy v ten den øíjnový, kdy musel té�
Guttmann nastoupit. Psal, �e Èechové
mìli u sebe chleba � a chválil je. Kdy-
by bylo tøeba, na�la bych pøesné da-
tum � myslím, �e to bylo 16. 10. Ale
u� nevím. Opsala jsem si to. Znáte
o Schönbachovi? Myslím, �e jistì, ko-
neènì nìco veselého z èasu 1942�
1943! Ná� strýèek Beckert èetl moták
z Bergen-Belsenu, �e je to tábor vy-
hlazovací � nechal mu ho pøeèíst pater
Silvestr v krámì na�í babièky. Firma
Landa byl obchod zemèaty a zeleni-

nou. Ovoce cizí dodával Giowani Sa-
vignano. Strýc Beckert také k�eftoval
v sýrech. V konci války byla k prodeji
jenom sýra imitace. Slisované bram-
bory s paprikou, velmi hnusné sousto.
Solené! 

�koda, �e po panu Zikmundovi Rea-
chovi nikdo se nezachoval. Jeho syn
Jirka a paní Hermína byli zabiti na
východì asi 1942. Maminka mì vo-
dila tam, to byl krám nádherný! Nej-
døív byl ve Skoøepce a pak, u� za
Nìmcù, v Maiselovì ulici. Paní byla
hubená a stará a syn byl 15 let mladý.

Takovou velikou radost mìl, kdy�
veèer uhonil po krámech dva uzená-
èe. Paní se strachovala, aby chlapce
nechytili bez hvìzdy na ulici s uzená-
èi. Kdo by mu je dal, byl by trestán
po nìmecku. Ná� Otta èasto bìhal po
krámech a prosil o trochu podpultov-
ky. Co mu kdo schoval, bral pro
Guttmanna. Pamatuji na pocit, kdy
vidìla jsem krám po paní Hermínì
prázdný a bez pokladu, který byl do-
nedávna uvnitø!

Velmi Vám dìkuji za kní�ky! Pan
Wiesner byl mého dìdeèka malíøský
pøítel � mlad�í. Pana A. Muchu pama-
tuji od babièky z krámu. Sedìl na �id-
li a mluvil s mým otcem. Kreslil hlavu
lva na ubrousek. Babièka øíkala sy-
novci Ottovi: Ne abys ses vo�ral,
kdy� pojede� expedovat zemèata tady
mistrovi! Já sedìla na pytli naproti.
Mùj dìdeèek znal se moc dobøe
s mistrem. Bydleli spolu na studiích
v Paøí�i (V. K. Ma�ek � otec mojí ma-
minky). A strýèek jel expedovat s Ot-
tou, aby nedo�lo ke skandálu (jako
u barnabitek!). Kdy� slo�ili pøídìl
a je�tì nìco, pan Mucha pøi�el do krá-
mu stisknout ruku babièce a Ottovi

pøinesl butelku nìèeho.
Na�la se cesta, jak k panu
Muchovi do gará�e! Stì�o-
val si na udavaèe a zemøel,
myslím, 1939. Mìl je�tì
�tìstí! On byl kamarád na-
�eho zemøelého dìdeèka
V. K. Ma�ka (+ 1927). 

Otta opilstvím tvoøil
skandály. Kdy� do�lo
k ostudì, a bylo-li to
v klá�teøe, urovnal to pater
Silvestr. O Arvédovi Smí-
chowském znáte? To byl
èerný mág, co mìl èerta ve

vì�i �ivého a udával a� k smrti. Otta
mìl s ním výstup. Musel na chvíli se
potopit. Jednu dobu potopil se
i Schönbach. Otta a Guttmann pili
nejrad�i u Dvou koèek. Bylo to blízko
a nedaleko do krámu, kde v regále
spoèíval Otta, tøeba a� do rána, nebo
usnul v magacínu s orangutanem èi
s gorilou v zátylku. Smutné je, �e po
tìch zkazkách u� nic není. V kvelbu
po babièce je nìjaký drahý podnik.
Dìkuji Vám za pana Wiesnera.

Zdenka Landová z Braníka (u� jsem
na po�tì, u� koneènì lezu!)
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Paní Landová ve svém pokoji-atelieru. Foto rodinný archiv.



Pøi�el mi do ruky Kulturní adresáø
ÈSR z roku 1934. Se zájmem listuji
a listuji a èirou náhodou pøi letmém li-
stování otevírám stránku 368 a ihned
mnì padne do oka jméno Rakous Voj-
tìch a pøipojená noticka: �Vlastním
jménem Oesterreicher Vojtìch, spiso-
vatel samouk, ob-
chodník. Narozen
8. XII. 1862 ve
Starém Brázdimì
poblí�e Brandýsa
na Labem.� Èeské
Who�s who? dodá-
vá, �e �obchodník
s obuví napsal po-
vídky zvlá�tì o �i-
votì a nábo�en-
ských zvyklostech
èeských �idù, vy-
tvoøil typické figur-
ky Modche a Rézi,
povídky, které byly
také zfilmovány,
zdramatizovány a ilustrovány Josefem
Ladou. Spisy: Doma (1897), Vojkoviètí
a pøespolní (1910/1926), Na rozcestí
(1914). Byt Praha VIII., Primátorská
tøída.� Takto hovoøí Kulturní adresáø. 

* * *
Znal jsem Vojtìcha Rakouse osobnì.
Ov�em je tomu dávno, dávno, kdy
matka jednoho dne øekla: �Ten Votic-
ký v prùchodu ,U závoje� (z Kischovy
Ko�né ulièky do Havelské) má sice
dobré boty, ale prý v té Libni u Oes-
terreicha to je vylo�ená mecije, øíká
paní Dubová, tam s tebou zajdu!�
A za�la, ov�em �e pì�ky. Kdypak se
tenkráte vùbec jezdilo élinkou? Bylo
to pro nás pøíli� drahé a tak, jak øíkala
mamka: �V�dy auf Schusters Rappen!
Tak dobyde� svìta, Muøo!� 

Do Libnì! To byl výlet! A pøíjemný!
V�dyt� jsme se s chlapci ze ��iïáku�
u mostu Svatopluka Èecha, tenkráte
funglnáglnového, mnohdy vypravili
ke svým kamarádùm do Libnì, k �Li-
ebeòákùm�, jak jsme øíkali. V domì
�U Deutschù� na Primátorské, dnes
hlavní libeòské tepnì, bydlil Jónicl
Stern, dobrý kamarád. Tam jsme hrá-
vali �divadlo�, ov�em �e jen a jen pro
sebe. V�dyt�v této pivnici kdysi èepo-

val plzeòské a pivko parního libeòské-
ho pivovaru Franti�ek Deutsch, �kon-
certní mistr u Královského divadla
v Gothenburgu� a zde také úèinkoval
nejen jako hudebník, ale i jako recitátor.
V tomto domì hrávala �Arena v Libni�,
kde vystupovala slavná Marie Hübne-

rová, Eduard Vo-
jan, Maøenka Zie-
glerová, Bedøich
Karen a my, �ho�i
ze Svrabové ètvr-
ti�, kdy� jsme sem
pøi�li náv�tìvou
k Jóniclovi. Vzpo-
mínám, jak nás tam
jednoho dne vy-
hnali zedníci a øe-
meslníci, kdy� se
�U Deutschù� pøe-
stavovalo divadlo
na �Divadlo Marie
Zieglerové�, slav-
né subrety. 

Courali jsme tenkráte v�dy mezi sy-
nagogou, která stála o nìco dále vzadu
v pìkném parèíku, a divadlem �U De-
utschù�, kde Jóniclova matka, bachratá
paní Sternová (její man�el byl �ames
v libeòském templu), hostila v�dy na-
hoøe v bytì veselou a usmìvavou �bo�-
skou Maøenku�, pro kterou se pozdìji
støíleli hrabata a kní�ata. Tenkráte její
Veselá vdova uchvátila Prahu. Dlouhé
týdny se mluvilo jen a jen o ní a Ma-
øenka hrála v Libni operetu a� do léta
1909, kdy jsme se chystali ji� do první
tøídy piaristické obecné �koly. Výletù
do Libnì ubývalo, v divadelní provo-
zovnì, kam tak rád jako �tamgast cho-
díval i ná� Oesterreicher se �enou, byl
zøízen jeden z prvních pra�ských bio-
grafù. 

* * *
Tak tedy jsme se tenkráte vypravili
s mamkou do té Libnì. Obchod to byl
neveliký. Chot� pana Oesterreichera,
Emilie, rozená Neumannová, obslu-
hovala své zákazníky, hlavnì dìlníky
z libeòských továren, kteøí sem s dìt-
mi a �enami �chodívali jako domù�,
jak bylo vidìt. Pan Oesterreicher, ta-
kový su��í mu� s vousem, se nám vì-
noval, nebot� paní Emílie mìla plné

ruce práce s obsluhováním na druhé
stranì krámu. �Boty pro kluka, a ne
aby byly dra��í ne� zlatku.� 

�No, nevím, paní drahá. Ale nìco
zde bude!� Pøinesl jedny, pøinesl dru-
hé, pøinesl jednu krabici po druhé,
mamka uva�ovala, rozmý�lela se,
bylo jí to pøece jen drahé, pøinejmen-
�ím stejnì drahé jako u Votických. 

�Vìdí, mladá paní,� øíká pak Oes-
terreicher, �rád bych tomu vokatému
tady dal ty boty zdarma, ale kdy� já
potøebuju také dnes naveèer veèeøet
a zítra v poledne obìdvat. Ale, necht�,
je to kluk vokatá, je jako ten ná� Erví-
nek Pohriasù v Brázdimi, co jeho mat-
ka byla mojí neteøí, vìdí. Kluk èerná
jak mouøenín.� 

�V�ak mi øíkají v Uhlíøských Jano-
vicích taky Muøo!� postavím se do
haptáku a hlásím panu obuvníkovi.

�Má� je mít, hochu, ty zde, co se ti
líbí, ty vysoké �nìrovací,� usmívá se
pan Oesterreicher. �Zlatku bez deseti,
mladá paní! Ani mladý baron von
Guttmann nemá hezèí!� 

Jak jsem byl �t�astný, tak krásné
boty, daleko pìknìj�í ne� od Votic-
kých, staly se mým majetkem! �Ale
jen na �ábes, Fanou�ku, a v nedìli do-
poledne do talme!� hrozila mamka
ukazováèkem té krásné malé pravice
(tak moc upracované). 

* * *
Pozdìji, to u� jsem chodil do �koly,
zavedl mne slavný Rosenzweig na
Smíchov, do divadla paní Emy �van-
dové. V Praze tenkráte toti� ��il a zpí-
val� hrdinný tenor Rudla Rosenzweig
recte Rosé. Vystupoval sice jen v uliè-
kách ghetta a u nás na plácku, ale
v�dy se po výkonu ptal: �Jaký jsem
dnes byl, ho�i?� 

�Rudlo, dnes jsi se pøekonal!� bylo
mu odpovìdí chlapcù ze �Svrabové
ètvrti�. Rudla nosil dlouhé, pøedlouhé
�umìlecké� vlasy, hnìdé sametové
sáèko, velkou modrou ma�li, byl hu-
bený a vykazoval ostrý nos v oblièeji
askéty, na hlavì mìl v�dy kalabrézer
� �iroký èerný klobouk. Peníze na ná-
v�tìvu divadla nemìl, a tak stál v�dy
ve �fojérech� Národního, Stavovského
a Nìmeckého divadla, aby alespoò tak
mohl sledovat operní hudbu a zpìv vý-
znamných zpìvákù. 

�Takto se uèím!� øíkal v�dy �Caru-
so pra�ského ghetta�, Rudla Rosen-
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zweig-Rosé. Biletáøi jej ji� znali
a nechali jej v klidu. Nikdy se neuèil
zpívat, neznal ani noty, av�ak ka�dou
partii lyrických i � a to hlavnì � hr-
dinných tenoristù znal nazpamìt�.
Ovládal od A a� do Z part Siegfrieda,
Lohengrina, Parsifala, Rienziho, stá-
le a stále doufal, �e bude �objeven�
hlavnì Angelem Neumannem, teh-
dej�ím øeditelem Nìmeckého divadla
a objevitelem Piccavera, Deutsche
a jiných. 

Tak tedy zpíval v �Grand Café Kol-
kovna� u Pohùtky za kafíèko, zpíval
v �Toinbé-Halle� v Rù�ové za èaj
a chléb s máslem. Nechali jsme jej po-
zdìji zpívat i na hagiborských chanu-
kových slavnostech za �bùra�.

A tak mne tenkráte dohromady
s chlapci ze �Svrabové ètvrti� vzal
Rudla s sebou na Smíchov, kde �idov-
�tí ochotníci hráli Modche a Rézi od
Vojtí�ka Rakouse-Oesterreichera.
Paní Markéta Kohnová, silná kuchaø-
ka z �Bristolu�, hrála skvìle Rézi,
Nácka hrál slavný komik-amatér Kau-
ders-Kuhe, kdo hrál Modcheho, to ji�
nevím. Divadlo bylo �nacvaknuté� a�
k prasknutí a úspìch tak pronikavý, �e
se herci a pan Ra-
kous museli osma-
dvacetkráte jít po-
dìkovat
nad�enému obe-
censtvu. A suchý
pan �obuvník
z Libnì�, jak jsem
jej znal z nákupu
mých prvních jon-
tivik perek, ten se
klanìl a klanìl
a najednou mu
vrazili velký vav-
øínový vìnec do
rukou a Vojtí�ek
zvolá na �enu, kte-
rá sedí v první
øadì: �Emilko! Bobkový list! To pro
Boha pøece nevyvaøí� ve svíèkové ani
do na�í smrti, viï?� To bylo haló
v auditoriu tenkráte. 
Nedlouho nato Modche a Rézi zfilmo-
vali; hlavní roli Rézi hrála v tomto nì-
mém, ale velmi dobrém filmu slavná
vídeòská komièka Pepi Kramer-
Glöckner, chot� pra�ského øeditele
Nìmeckého divadla a bonvivanta Le-
opolda Kramera, vídeòského herce

a bratra majitele �Kramerova sanato-
ria� v Bubenèi. A v �Divadle kome-
die� v pra�ské �Lucernì� slavil neza-
pomenutelný �idovský herec Josef
Rovenský dnes a dennì pronikavé ús-
pìchy jako Modche v Rakousovì ve-
selohøe. Také zde se èasto ukázal obe-
censtvu Vojtìch Rakous, a to na
prosbu pra�ského obecenstva. Rakous
sám byl jinak velmi skromný a nerad
se objevoval na veøejnosti. Ale to ho
Rovenský pøemluvil, a hlavnì slavný
písnièkáø Karel Ha�ler � ten nadev�e
zbo�òoval Rakouse a pøivedl jej obèas
do Lucerny. Jeho oba synovci také
provozovali obchod s obuví, a to na
�i�kovì; také tam byla velká firma
nad vchodem do krámku se jménem
Oesterreicher, a tak nìjak ta rodina
zùstala vìrna této �prt�ácké� bran�i,
jak øíkal Rakous. 

* * *
Dnes stojím v den jeho brzy nedo�ité
stovky u jeho hrobu v Davidkovì uliè-
ce. Skromný èerný mramor opøen
o oprýskanou zeï a na nìm zlatá pís-
menka: �Emilie Oesterreicherová ro-
zená Neumannová, Vojtìch Oesterrei-
cher.� A pod tím nedávno péèí Svazu

èeskoslovenských
spisovatelù pøi-
pevnìné nové zla-
té písmo: �Vojtìch
Rakous, èeský spi-
sovatel, tvùrce li-
dových postav
Modche a Rezi.�

Hrob zarùstá
bøeèt�anem. A høbi-
tùvek chátrá. Po-
kládám k hrobu
hrst kvìtù. Vidím
Frieda a Friedku,
jak hledí na Rezi
a Modche celí
u�aslí, kdy� ta tvr-
dí, �e je Ro�ha�a-

ná, a sly�ím Frieda, jak volá: �No pøece
Ro�ha�aná máme a� za tøi nedìle��
A pak tichá slova Rezina: �Padám �
dr�te mne, dr�te mne, Modche, Ty...
umírám... Modche, pojï mi honem
zatlaèit oèi!� A kdy� jí Friedka chtìla
vchrstnout do oblièeje hrst studených
mydlin, øekla Rezi skomírajícím hla-
sem �Paní Fried, ty mydliny ne, zkazi-
ly by mi kapi�ón!� 

Ilustrace Jiøí Stach.

ZMIZELÝ SVÌT
FRANTI�EK ROBERT KRAUS se narodil v roce
1903 v pra�ském Josefovì, v takzvané Páté
ètvrti, která byla po staletí místem, kde �ili
pra��tí �idé. Radikální pøestavba centrál-
ních èástí Prahy na pøelomu 19. a 20. století,
spojená s demolicí èásti jejího historického
centra, známá pod oznaèením pra�ská asa-
nace, smetla a� na nìkolik výjimek pra�ské
ghetto z povrchu zemského. Nahradila ho
pøedev�ím èin�ovními domy, které ov�em
u� dnes mají vesmìs památkovou ochranu,
která byla upøena jejich starobylým pøed-
chùdcùm. Pùvodní podobu a atmosféru �i-
dovské ètvrti zachytili, èasto na poslední
chvíli, na svých obrazech malíøi (napøíklad
Václav Jansa, Jan Minaøík, Adolf Kohn)
nebo fotografové (Jindøich Eckert, Zikmund
Reach a dal�í). Franti�ek Kraus byl v dìtství
svìdkem postupného mizení tohoto zvlá�t-
ního kousku staré Prahy i jeho obyvatel,
èasto pozoruhodných a svérázných originá-
lù, kteøí sem neodmyslitelnì patøili a s jeho
mizením ztráceli pùdu pod nohama. I kdy�
zdaleka ne v�ichni patøili k �idovské obci,
�idovskou atmosféru místa je�tì nìjaký èas
pomáhali uchovat. 

Také Kraus si ji jako autor ulo�il do pa-
mìti a po celý �ivot se mu alespoò dílèím
zpùsobem promítala do jeho psaní. Dalo by
se i øíci, �e tyto polodokumentární vzpomín-
ky tvoøí jeho nejcennìj�í a nejzajímavìj�í
souèást. Z pøíbìhù a situací, vyprávìných
z pohledu chudého �idovského chlapce, kte-
rý pozornì vnímá své okolí a hledá v nìm
svoje místo, se i dnes mù�eme dozvìdìt
hodnì neznámých a zajímavých detailù
o Praze a lidech, kteøí v ní tehdy �ili. 

Texty Franti�ka Krause jsou ov�em te-
maticky i obsahovì rozsáhlej�í. �ivil se
jako novináø, psal èesky i nìmecky pro
Prager Tagblatt, Prager Presse, Tribunu,
Národní politiku, dopisoval i do zahraniè-
ních listù, pracoval pro Èeskou tiskovou
kanceláø a spolupracoval také s rozhlasem.

Jako �id byl vìznìn v koncentraèních tá-
borech Terezín, Osvìtim, Gleiwitz, v roce
1945 se mu podaøilo utéct z pochodu smrti
a pøe�ít. O tom v�em podal svìdectví v nì-
kolika knihách, z nich� Plyn, plyn..., pak
oheò patøí k prvním literárním textùm na
toto téma. Posmrtnì vy�la autobiografická
kniha Tisíce obyèejných smrtí, na které s
ním spolupracoval Roman Cílek.

Franti�ek R. Kraus zemøel v roce 1967.
Povídka Tichá gratulace u hrobu je souèástí
knihy Povídky ze Svrabové ètvrti. Zmizelý
svìt �idovské Prahy, která je prvním svaz-
kem projektu vydání Krausova souborného
literárního díla. Vydalo nakladatelství Catta-
can v r. 2020, 344 stran, ilustrace Ivan Bu-
kovský, doporuèená cena 349 Kè.             jd
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V únoru, krátce pøed vypuknutím pan-
demie, jsem absolvovala cestu z Hei-
delbergu do Lipska. Trvala necelé ètyøi
hodiny a je�tì ve vlaku jsem se doèetla,
�e jedu do mìsta pùvodnì slovanského.
V 7. století se na køi�ovatce obchod-
ních cest via regia (mezi
Paøí�í a Novgorodem)
a via imperii (od severo-
evropských hor po Øím)
pøi soutoku tøí øek usadili
slovan�tí Sorbové. Místu
dali název Lipsk, tedy
místo pod lipami.

Oficiálnì bylo mìsto za-
lo�eno roku 1015, v merse-
burské kronice biskupa
Dìtmara je zaznamenáno
�urs Libsi� (první záznam
o Lipsku vùbec). V té dobì
u� se zde èile obchodova-
lo; v 15. století získalo
mìsto císaøské tr�ní privi-
legium; bylo dùle�itým ev-
ropským tr�i�tìm a toto
postavení si zachovalo a�
do nástupu nacismu.

S Lipskem má vìt�ina
z nás asi spjaty kni�ní
a strojírenské veletrhy. Proslavilo se
v�ak i jako mìsto obchodníkù s ko�e�i-
nami (a ko�ichy), mezi kterými hráli
prim �idé z Halièe a ze Sibiøe, jejich�
hlavním rajonem bývala tr�nice Brühl.
Dnes vypadá jako kterákoli jiná ulice
v centru mìsta. Mladá prùvodkynì nás
snad chtìla utì�it tím, �e �ko�ichy u� se
stejnì nenosí�. Samozøejmì �e mìla
pravdu. Pøesto mi ta dávná ko�e�nická
historie pøipadala zajímavá� a snad ne
tak úplnì známá.

MÌSTO KULTURY
Èilý ruch vládl ve mìstì nejen ve zbo�í,
ale i na univerzitì, v knihtisku, v hud-
bì� V Lipsku se setkal Richard Wag-
ner s mladým filosofem Nietzschem,
a to v domì profesora Brockhause.
V Lipsku pùsobili J. S. Bach, Felix
Mendelssohn-Bartholdy, Robert Schu-
mann a Clara Wiecková, jeho budoucí
�ena. V mìstském muzeu pracoval Alf-
red Brehm i nìmeètí socialisté August
Bebel a Wilhelm Liebknecht. Lieb-
knechtùv syn Karl se tu narodil. Byl po-
køtìn v kostele sv. Tomá�e a za kmotry

mu �li, dle dochovaného písemného
prohlá�ení, Karl Marx a Friedrich En-
gels.

V prùbìhu 19. století se rozvíjela
výroba knih � sídlilo zde na 1500 fi-
rem, které s kni�ní produkcí a obcho-

dem s nimi souvisely. Z pøítomnosti
mnoha tiskáren, knihvazaèství èi gra-
fických ústavù profitovala dal�í prù-
myslová odvìtví, napø. strojírenské
podniky. Výroba knih za�ívala na pøe-
lomu 19. a 20. století takový rozkvìt,
�e v ní byl èinný ka�dý desátý obyva-
tel mìsta. 

V roce 1876 pøi�el do Lipska mladý
student filosofie Tomá� Masaryk. Do-
provázel svého svìøence, syna vídeò-

ského �idovského bankéøe, Alfreda Sch-
lesingera. Lipsko té doby se py�nilo vì-
hlasnou univerzitou (zalo�enou roku
1409 nìmeckými mistry, kteøí krátce
pøedtím po vyhlá�ení Dekretu kutnohor-
ského ode�li z pra�ské Karlovy univer-
zity), v ní� se nejnovìj�í poznatky vìdy
snoubily s liberálním duchem nìmecké-
ho mì�t�anstva. Na univerzitì se T. Ma-
saryk spøátelil s Edmundem Husserlem,

synem �idovského ob-
chodníka textilem z Pros-
tìjova, strùjcem fenome-
nologie. A v Lipsku se také
seznámil se svou budoucí
�enou, americkou klaví-
ristkou Charlotte Garrigue.

MÌSTO KO�E�IN
I poetickým duchùm je
v zimì chladno, a tak pí�e
básník Schiller v roce
1791: �Mùj lékaø mì varu-
je, abych tuto zimu nevy-
cházel z domu bez ko�i-
chu, ale já �ádný nemám.
Pøedpokládám, �e nejlépe
poøídím v Lipsku. Nejradì-
ji bych mìl li�ku.�

Tøikrát do roka, krátce po
Novém roce, Velikonocích
a svátku svatého Michaela
29. záøí, se v Lipsku konal

ko�e�inový trh na Brühlu. Obchodníci
s ko�e�inami a ko�e�níci poøádali té� auk-
ce a módní pøehlídky a obchody uzavírali
v místních hospodách (a ko�er restaura-
cích). V hospodských dvorech bylo zbo�í
vystaveno porùznu, tøeba na prknech nebo
na sudech od slaneèkù. 

V dobách Schillerových u� trh proslul
nìkolik staletí trvající
tradicí. �idov�tí ob-
chodníci se ho úèast-
nili ji� od 13. století:
od roku 1268 byla za-
ruèena ochrana v�em
obchodníkùm a den
trhu byl pøesunut ze
soboty na pátek. Roku
1425 vydal kurfiøt
Friedrich I. pro lipské
�idy ochrannou listi-
nu a v roce 1554 bylo
na zasedání hanzy
v Lübecku konstato-
váno, �e obchod s ko-

�e�inami v Lipsku pøedèil i Novgorod.
V druhé polovinì 17. století u� �idov-

�tí náv�tìvníci trhù nemuseli nocovat

Z BRODÙ DO LIPSKA
O trzích na Brühlu a halièských obchodnících s ko�e�inami

Lipské trhy se od 13. století nekonaly v sobotu, ale v pátek.

Dne�ní Brühl se od ostatních ulic v centru pøíli� neli�í. Alamy Stock Photo.
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v �idovské ulièce na pøedmìstí; povìt-
�inou bydleli bìhem trhu na Brühlu, kde
mìli sklady zbo�í pøevá�nì �idov�tí ob-

chodníci. Ti pøicházeli z Brodù v Halièi
(rodi�tì spisovatele Josepha Rotha),
z Le�na (Lissy) ji�nì od Poznanì, ze
�klova na Bílé Rusi� Zaslou�ili se ne-
jen o ko�e�nictví, ale i o rozkvìt �idov-
ské obce v Lipsku. V dobì trhù, jak se
lze doèíst i u slovutných mu�ù, jako byl
lipský filosof a lékaø Johann Gottfried
Leonhardi, èinilo Lipsko zøejmì dojem
zcela �idovského mìsta. Koncem 17.
století se jedna budova na Brühlu nazý-
vala �Stará �idovská ubytovna�.

Budi� øeèeno, �e i slavný lipský sym-
fonický orchestr Gewandhausorchester
má co dìlat s �idovskými obchodníky:
ve druhé polovinì 18. století se orchestr
pøestìhoval do trhové haly obchodu se
sukny. I v tomto podnikání byli �idé
nadprùmìrnì zastoupeni a èinnost hu-
debního tìlesa podporovali.

Z dobových úøedních záznamù lze
zjistit, �e úspìch lipského veletrhu (je-

ho� tradice sahá do roku 1897) velmi
èasto závisel na tom, v jakém poètu byly

zastoupeny obchodní domy z haliè-
ských Brodù. Na Brühlu u� nebyly pou-
ze noclehárny pro �idovské obchodníky,

nýbr� sídlily tu celo-
roènì firmy.

KO�E�INOVÍ
KRÁLOVÉ
K obchodníkùm s ko-
�e�inami a kù�emi
pøibývali ko�e�níci
i kanceláøe ko�eluhù
a barvíøù, jejich� díl-
ny se nalézaly mimo
mìsto, u tekoucích
vod. 

V roce 1876 se na
Brühlu è. p. 42 obje-
vil obchodní dùm ro-

diny Lohmerovy, která se zabývala pod-
nikáním s americkými a ruskými
ko�e�inami. Sakrální architektura budo-
vy s neogotickou fasádou si vyslou�ila
pøezdívku ko�e�inový chrám. Za neogo-
tickou fasádou se skrýval ètyøpatrový
sklad snad v�ech ko�e�in a ko�ichù,
jaké si lze pøedstavit: lasièèí, tchoøí,
vydøí, králièí, li�èí, jezevèí, perziánové,
z angorských koz, z ovce, bobra, ondat-
ry, vlka, mývala, rùznobarevných med-
vìdù, skunka�

Dùm è. p. 52, zvaný Chinchilla-Haus
patøil ko�e�níkovi Richardu Gloeckovi.
Tento ko�e�ník se specializoval na èin-
èilu z Chile, ale nabízel i norka, støíbr-
nou li�ku nebo hermelín. Fasáda domu
je dodnes bohatì vy�perkovaná, mimo
jiné plastikami v�emo�ných národù to-
hoto svìta, coby symbolu v�esvìtového
obchodu s ko�e�inami.

Není bez zajímavosti, �e se na Brühlu
objevily první �idov-
ské banky v Lipsku.
Z jedné z nich vznik-
la dodnes existující
Dresdner Bank.

Poèátkem 20. sto-
letí se zhruba tøetina
svìtového obchodu
s kù�emi a ko�e�ina-
mi odehrávala pøes
Lipsko. V roce 1928
tu bylo 794 podnikù,
z nich� velká èást
byla �idovská. Pod
jednou støechou síd-
lilo i 20 firem. Zá-
mo�nìj�í obchodníci

u� dávno ne�ili na Brühlu, nýbr� v tìch
nejlep�ích ètvrtích mìsta.

KRIZE A PÁD
Se svìtovou hospodáøskou krizí zaèal
i úpadek ko�e�níkù. Mezinárodní ko�e-
�inový trh se konal v míru je�tì v roce
1930, ale svìtovou krizí znaènì utrpìl.
Vystavovalo se, i kdy� ménì ne� v lep-
�ích letech, jak ve veletr�ní hale, tak na
Brühlu. Rudolf Saudek, sochaø a grafik
z �idovské rodiny ze støedoèeského Ko-
lína, uspoøádal v rámci trhu v Lipsku
velmi úspì�nou výstavu.

V roce 1933 se moci ujali nacisté.
Z politických dùvodù byl sní�en import
ze Sovìtského svazu, co� se ko�e�nic-
ké bran�e silnì dotklo: zasáhla ji velká
nezamìstnanost. Nìkteøí odborníci do-
konce uva�ovali o nové kariéøe na vý-
chodì, ov�em Sovìtský svaz je pøece
jen nelákal.

Podle údajù nového øí�ského minis-
terstva hospodáøství tvoøili v Nìmecku

80 procent obchodníkù s ko�e�inami
a 95 procent jejich prodejcù �idé.

Do roku 1936 z Brühlu mnoho firem
zmizelo; nìkteré se podaøilo pøevést do
zahranièí, jiné byly arizovány èi zlikvi-
dovány. V roce 1941 pí�í lipské Ko�e�-
nické noviny, �e Brühl poté, co byl vy-
èi�tìn od východních �idù, je opìt
støedem evropského trhu s ko�e�inami.
Pravda byla ov�em jiná, a navíc mìli
brzy Nìmci jiné starosti: spí� o vlastní
kù�i ne� o ko�e�iny.

SYNAGOGY
Synagog bylo v Lipsku alespoò tøicet.
V letech 1897�1904 vznikla v Keilstras-
se Brodyjská synagoga. Tuto ortodoxní
synagogu nechali postavit právì ob-
chodníci z Brodù. Pùvodnì malou budo-

Velká synagoga z roku 1855, v ní� se modlili hlavnì �idov�tí obchodníci...

Jediný dochovaný templ v Lipsku: Brodyjská synagoga.

�a památník �oa, který dnes stojí na jejím místì.
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vu roku 1933 roz�íøili na dvoupatrovou,
ve druhém patøe se nacházela knihovna
a studovny. O køi�t�álové noci ji uvnitø
nacisti zdemolovali, ale nezapálili (kvù-
li obavám, �e se oheò roz�íøí po blízkém
Brühlu), a na poèátku roku 1939 z pro-
pagandistických dùvodù dokonce naøí-
dili, aby ji �idé opravili a pøipravili na
lipský veletrh. Vzápìtí ji arizovali a vy-
u�ívali jako továrnu na výrobu mýdla. 

V roce 1855 byla otevøena Velká lip-
ská synagoga, ji� v maorském stylu na-
vrhl architekt Otto Simonson. Finanènì
výstavbu podpoøili �idov�tí obchodníci,
kteøí pøijí�dìli na trhy. Byla znièena
o køi�t�álové noci a dnes na jejím místì
stojí památník holokaustu: 140 bronzo-
vých �idlí pøedstavuje 14 000 �idù, kte-
øí se v ní modlili.

Mnoho modliteben se jmenovalo pod-
le mìst, z nich� obchodníci pocházeli:
Jassyer Synagoge, Krakauer (Krakov),
Lemberger (Lvov), Kolomea (Kolomy-
ja) a dal�í.

Roku 1921 byla na pozemku, jej� za-
koupila rodina Ariowitschova (pùvodem
z Bílé Rusi) postavena synagoga Beth Je-
huda (obecnì známá jako Ariowitschova
synagoga). Za køi�t�álové noci 1938 byla
znaènì ponièena, v roce 1939 zavøena. Za
války v ní �ili bezdomovci, kterých bom-
bardováním pøibývalo. Dnes v domì sídlí
�idovské kulturní centrum.

Nejvìt�í ortodoxní synagoga Saska, Etz-
Chaim, vznikla díky finanèní podpoøe lip-
ského obchodníka s ko�e�inami Chaima
Eitingona, �krále ko�e�in na Brühlu�. 

V roce 1936 se lipská policie obrátila
na berlínské ústøedí se �ádostí, aby bylo
mno�ství synagog v Lipsku zreduková-
no, nebot� policie bìhem �idovských
svátkù nestíhá temply a úèastníky boho-
slu�eb chránit. O dva roky pozdìji u�
omezení synagog nebylo tøeba, nebot�
pøi pogromech jich byla vìt�ina znièena.
Následnì zmizeli i �idé; ti, kterým se
nepodaøilo odejít, byli deportováni. Za-
tímco roku 1935 �ilo ve mìstì 11 500
�idù, v kvìtnu 1945 jich zùstalo 14.

Dne�ní obec v Lipsku má dnes zhruba
1300 èlenù; vìt�ina z nich pochází
z Ruska a pøi�la sem coby �kontingentní
uprchlíci�; obchodem s ko�e�inami se
nezabývají. Nìkdej�í slávu lipské �idov-
ské komunity pøipomíná Brodyjská sy-
nagoga, jediná, která se dochovala a ob-
novila svùj provoz. Roku 1993 pro�la
celkovou rekonstrukcí a konají se v ní
pravidelnì bohoslu�by.

VÌRA TRNKA, Heidelberg

Dne 26. bøezna pøinesla svìtová média
smutnou zprávu, �e komplikacím spoje-
ným s onemocnìním covid-19 podlehl
pøední newyorský architekt, urbanista
a kritik Michael Sorkin.

Rodák z Washingtonu pocházel z �idov-
ské rodiny a zaèal úspì�nou kariéru v osm-
desátých letech v New Yorku jako kritik
architektury pro známý èasopis The Villa-
ge Voice. Byl propagátorem sociální zmì-
ny ve mìstì prostøednictvím mìstského
designu: obnovitelné zdroje energie, �ivé,
otevøené ulice, zelené støechy, mosty pro
chodce a podobné
projekty byly na svou
dobu novátorskými
návrhy. Razil heslo, �e
ulice patøí lidem. Ce-
lo�ivotní propagátor
udr�itelného designu
a mìstské autenticity
byl v�dy o krok do-
pøedu, co� dokazují
nejen jeho architekto-
nické poèiny, ale
i øada knih o architek-
tuøe a urbanismu, je-
jich� je autorem. Na-
psal a editoval jich
více ne� dvacet. Mi-
mo to pravidelnì publikoval v architekto-
nických èasopisech, ale také v The New
York Times nebo The Wall Street Journal.

Zabýval se zejména tím, jak vylep�it,
demokratizovat a �zlid�tit� �ivot ve
mìstech, pøedev�ím v kosmopolitním
New Yorku, mìstì, v nìm� se pøed té-
mìø padesáti lety usadil. Mìl New York
doslova pod kù�í, o èem� svìdèí kupøí-
kladu jeho kniha Twenty Minutes in
Manhattan (Dvacet minut na Manhatta-
nu, 2009). Milovník opery a toustova-
ných bagelù byl známou postavou bo-
hémské Greenwich Village. Odtud
ka�dý den ráno vycházel na dvacetimi-
nutovou pì�í cestu pøes známé námìstí
Washington Square Park do studia v ne-
daleké ètvrti TriBeCa. Ka�dodenní trasu
poutavì popisuje právì ve zmínìné kni-
ze, která je jakousi meditací nad radikál-
ními promìnami New Yorku. 

TEORETIK MÌSTSKÉHO �IVOTA
Pro knihu The Next Jerusalem: Sharing
the Divided City (2002) Sorkin vybral svì-
tové odborníky rùzných profesí a národ-

ností, kteøí se v tomto esejistickém díle za-
bývají otázkou, jak by mìstské plánování
mohlo napomoci budoucímu rozvoji Jeru-
zaléma a uskuteènìní míru v rozdìleném
mìstì. Michael Sorkin byl aktivistou, kte-
rý bojoval proti gentrifikaci, developerùm,
rozlièným hradbám a zdem, a to nejenom
tìm mìstským, ale i v pøeneseném slova
smyslu (dlu�no podotknout, �e izraelskou
bezpeènostní bariéru vidìl zcela mimo
kontext, tedy ignoroval její zásadní roli �
chránit pøed teroristickými útoky). Vìøil,
�e architektura mìní �ivoty. Jeho firma

Michael Sorkin Stu-
dio nedávno plánova-
la dostupné ekologic-
ké bydlení v Harlemu.
Posledních dvacet let
byl Sorkin také oblí-
beným profesorem na
City College, kde vedl
obor mìstský design.
Kromì toho vyuèoval
rovnì� na newyorské
Cooper Union a dal-
�ích presti�ních uni-
verzitách v USA i Ev-
ropì. V roce 2013 se
stal dr�itelem Národní
ceny za design Design

Mind Award a o dva roky pozdìji mu bylo
udìleno stipendium Guggenheimovy na-
dace.

V roce 2005 Sorkin zalo�il Terreform
Center for Advanced Urban Research,
neziskovou organizaci, která se zabývá
otázkou udr�itelnosti ve vztahu k archi-
tektuøe a �ivotnímu prostøedí a stala se
vítanou platformou pro architekty a kri-
tiky architektury, jejich� hlas by jinak
nebyl dostateènì sly�et. 

Jeho neèekaná smrt zpùsobila �ok na-
pøíè intelektuálními kruhy, nejen mezi
èleny architektonické obce, ale i �iroké
veøejnosti. Svìt pøi�el o osobnost, je�
energicky uskuteèòovala inovativní vize
zeleného, demokratického a otevøeného
harmonického mìsta, ale také o vøelého,
navýsost skromného èlovìka. Je ironií
osudu, �e Sorkin, propagátor my�lenky,
�e mìsta a jeho veøejné prostory mají
být mísy setkávání a pomáhat sociální
integraci, zemøel v dobì globální pande-
mie, kdy se miliony lidí musely uchýlit
z ulic do izolace. 

MONIKA HANKOVÁ, New York

ZEMØEL MICHAEL SORKIN 
(2. 8. 1948�26. 3. 2020)

Michael Sorkin. Foto archiv.



Frekventovanými výrazy konce jara
jsou slova jako rozvolòování, otevírání,
zprùchodòování hranic. Vyjadøují stav,
kdy øada zemí má hlavní vlnu pandemie
nového koronaviru (nemoci covid-19)
ji� za sebou a usiluje o jakýs takýs ná-
vrat do normálu. Jen�e ono otevírání je
provázeno otázkou: Co budete dìlat,
pøijde-li druhá vlna nákazy? Jste na ni
pøipraveni?

Platí to i pro Izrael. A tak jako v jiných
zemích, které si s náporem pandemie po-
radily docela úspì�nì, ale mají v èele
kontroverzního lídra, také v Izraeli tyto
otázky nastolují zvlá�tì
média kritická vùèi premié-
ru Benjaminu Netanjahuo-
vi (typicky list Ha�arec).
Zaznívá z nich jasný pod-
tón: zatím vám to sice vy-
�lo, ale jen poèkejte�

A� PØIJDE ANEXE
O dopadech pandemie (�ko-
rony�, jak se v Izraeli øíká)
zde pí�eme ji� potøetí. Ono
se ani o nièem jiném psát
nedalo. Teï ov�em konèí
pøelomové momenty a støí-
dá je mozaika drobnìj�ích
událostí a postøehù, je� sklá-
dá obraz zemì a její spoleè-
nosti, a to na více frontách.

Tady se Izrael trochu li�í. Bì�né zemì
s ním srovnatelné mají de facto jediný
cíl: minimalizovat �kody, rozjet progra-
my obnovy i vzkøísit �ivot � ekonomic-
ký, spoleèenský, turistický, kulturní �
v zemi. Tak je to tøeba v zemích jako
Èesko èi Rakousko, které tu nesrovná-
váme náhodou. Jsou podobnì lidnaté
a po celé tøi mìsíce se v �ebøíèku srov-
nání státù dr�ely velmi pøi sobì. Aèkoli
Izrael byl pøíkladem velmi pøísné karan-
tény, Èesko pøísné a Rakousko spí�e le-
�érnìj�í (bez plo�né povinnosti rou�ek),
výsledky v hrubých èíslech se moc neli-
�í: poèty evidovaných pøípadù se pohy-
bují od 8 po 16 tisíc a poèty zemøelých
od necelých 300 po nìco pøes 600.

Jen�e pro Izrael není �korona� a její
následky jedinou prioritou, která vytìs-
òuje v�e ostatní. Právì za karantény
vznikala nová definitivní vláda (po více
ne� roce provizorií a opakovaných pøed-
èasných voleb). Jak u� jsme psali minu-
le, �vládu národní nouze� vytváøejí do-

savadní sokové � Likud a Modrobílí,
pøesnìji na první rok a pùl premiér Ne-
tanjahu a od øíjna 2021 premiér Benny
Ganc. Jinak to aritmeticky ani ne�lo, ale
dùle�itìj�í je jiná vìc.

Tato vláda bude øe�it nejen �koronu�,
ale i hrozbu ze strany Íránu a také � ji� od
èervence � pøijetí mírového plánu Donal-
da Trumpa. Co� v praxi znamená anexi
blokù osad na Západním bøehu Jordánu
výmìnou za vznik demilitarizovaného, leè
samostatného palestinského státu. Tento
krok, jeho� samotná pøedstava � nato�
uskuteènìní � rozèiluje Palestince i Ev-

ropskou unii. A proto�e ho bude dohado-
vat velká koalice, zmizí argument, �e je to
my�lenka a dílo Benjamina Netanjahua
a �e Gancova opozice by postupovala ji-
nak. Nikoli. Ten krok za�títí skuteènì re-
prezentativní vìt�ina Izraele, tudí� Izrael
jako stát bude terèem kritiky, ba odporu.
To uvidíme po 1. èervenci, ale zøejmì je�-
tì do konce øíjna, nebot�podle izraelských
médií chce Netanjahu rozhodnutí do data
voleb v USA.

AT �IJE BIG LEBOWSKI
Z mozaiky drobných událostí vyberme
tøeba tyto. Ji� 3. kvìtna se zèásti otevøe-
ly �koly, co� je relativnì rychle. Ji� 11.
kvìtna psal magazín Globes, �e se zaèí-
nají uzavírat �koronové hotely� (vyèle-
nìné pro lidi v karanténì, psali jsme
o nich minule). A 13. kvìtna policie za-
dr�ela 320 charedim, kteøí se na svátek
Lag ba-omer domáhali hromadného pøí-
stupu k hrobu �imona bar Jochaje. Co
se týèe pøísné karantény, charedim jsou
v Izraeli jejím slabým èlánkem, podob-

nì jako jinde zahranièní dìlníci (Singa-
pur), pendleøi (�výcarsko) nebo migran-
ti (�védsko).

A teï se podívejme za oponu �koro-
ny�, na to, co sledované dìní kolem ná-
kazy zakrývá. Jaakov Katz si v listu The
Jerusalem Post v�ímá, jak pandemie
ovlivní celý Blízký východ, my�leno
vojensky a strategicky.

I kdy� se mohlo zdát, �e starosti s �ko-
ronou� v�e ostatní utlumily, není tomu
tak. Ilustruje to výèet útokù na íránské
vojenské cíle v Sýrii. K nìkterým se Izra-
el i pøiznal. Jak øekl ministr obrany Naf-
tali Benet, mají pøimìt Írán, aby pocho-
pil, �e bude-li pøesunovat vojenskou
infrastrukturu k hranicím Izraele, pøinese

mu to vìt�í ztráty ne� zisky.
Tato strategie má pøedejít

tomu, aby se v Sýrii opako-
val libanonský vývoj. Na
cíle v Libanonu Izrael bì�nì
neútoèí proto, �e Hizballáh
tam má k dispozici na 150
tisíc raket od Íránu. Kdyby
dopustil stejný vývoj v Sý-
rii, døíve èi pozdìji by nastal
okam�ik, kdy by ztratil
mo�nost kontroly.

Co se týèe vojenské akti-
vity Íránu, podle analýz Ca-
halu prý poklesla. Vysvìtlu-
je se to kombinací tøí faktorù
� Benetovy strategie, dopa-
dù pandemie na samotný

Írán (patøí k hodnì posti�eným zemím)
a propadu cen ropy. Ale navzdory tomu
Írán teï dokázal instalovat nové odstøe-
divky na obohacování uranu a vyslat na
obì�nou dráhu vojenskou �pioná�ní dru-
�ici. Má to Izrael pokládat za skuteènou
výstrahu, nebo za propagandistickou
show? To se neví, respektive nezveøejòu-
je. Naproti tomu za jistý se pova�uje fakt,
�e Cahal � stejnì jako celý �idovský stát �
se �po koronì� bude muset obejít s dosti
oøezaným rozpoètem.

Pokud z toho v�eho cítíte samé chmu-
ry, pomù�e je rozehnat opìt The Jerusa-
lem Post. Doba �korony� pøinesla boom
domácího sledování filmù. A jako ideál-
ní pro karanténu list doporuèuje film
Big Lebowski, dílo bratøí Coenù z roku
1998: �Je to film a� pøekvapivì �idov-
ský, ani� by tì�il z etnických stereoty-
pù. Jeho poselství, je-li nìjaké, reflektu-
je, jak se cítí obèan dne�ního svìta �
mo�ná i jak se v�dy cítili �idé.� Upøím-
nì, za zhlédnutí stojí i po karanténì. 

ZBYNÌK PETRÁÈEK
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IZRAEL: Jak bude po koronì

Plakát k filmu bratøí Coenù Big Lebowski. Foto archiv.



Dnes si kulturní veøejnost pøipomíná de-
vadesáté jubileum prozaièky a scenáristky
Evy Kantùrkové. Popularitu si získala
svým dílem od povídek ze �edesátých let
vyu�itých jako námìt trezorového filmu
Smuteèní slavnost, pøes disidentskou pub-
likaci, zejména s tématem Jana Husa, a�
po ihned po listopadu televiznì zpracova-
nou knihu Pøítelkynì
z domu smutku. Ta byla
inspirována jejím vìz-
nìním po obvinìní
�z podvracení republi-
ky�. Dùvodem byla
publikace literárních
textù v cizinì bez sou-
hlasu státních orgánù.
Soud se nakonec ani
nekonal. V polovinì
osmdesátých let byla
v trojici mluvèích
Charty 77 spolu s Jiøím
Dienstbierem a Petru�-
kou �ustrovou. V kni�ních vyznáních
z posledních let oslovila ètenáøe naléha-
vým titulem s názvem O jinakosti. Na
otázku �Opravdu onen odstup k jinakým
lidem projevovaný veøejnì nebo i v sou-
kromí vnímáte tak silnì?� odpovídá:
�Mo�ná bych ten odstup necítila tak silnì,
ale uvìdomila jsem si jeho tíhu, kdy� jsem
se blí� seznámila s Romanem Bodym
a jeho rodinou. Musím øíct, �e etnický ra-
sismus je nejodpornìj�í kaz takzvané bílé
spoleènosti. Asi o mnì nevíte, �e jsem se
vdala do �idovské rodiny. A má teta
spráskla ruce a øekla: Ona si bere �ida!
A mému mu�i v�dycky jen vykala.� (Prá-
vo, 11. 5.) !!Na skuteènost, �e spisovatel
Gabriel García Márqez pøátelsky nav�tì-
voval Fidela Castra, reagoval v rozhovo-
ru pro Zprávy iDNES.cz Milan Uhde ná-
sledovnì: �Nerozumím tomu a neumím si
pøedstavit, o èem si s diktátorem povídali.
Byl to skvìlý romanopisec a jeho Kroniku
ohlá�ené smrti ètu znovu a znovu s úchva-
tem. A nejtalentovanìj�í filozof 20. století
Martin Heidegger? Ten vystoupil jako
rektor univerzity na zaèátku �kolního roku
1934 v rajtkách a hnìdé ko�ili a jako èlen
nacistické strany pronesl plamenný pro-
hitlerovský projev. Se svým geniálním
mozkem se dofilozofoval mezi nacisty
a svému uèiteli Husserlovi napsal, �e sty-
ky mezi jejich rodinami skonèily. Edmund
Husserl byl toti� �id. Kdysi mì pøekvapi-

lo, kdy� mi profesor Patoèka øekl, �e ète
Heideggera stále s vìt�ím uspokojením.
Zeptal jsem se, co soudí o jeho nacistické
epizodì. Odpovìdìl: ,Bloudil. Kdo
nebloudil?�� (13. 5.) !! �Je�tì jednu
poznámku pøièiòme k osobnosti vnuka
vévody z Marlborough. Aè u naprosté vìt-
�iny anglických politikù pøevládala afinita

k Arabùm, byt� z ryze
pragmatických dùvodù,
pøedstavuje Churchill
jednu z bílých vran.
Osobnì sympatizoval
naopak se �idy, i se sio-
nisty. Podobnì zalo�ení
byli pouze dva dal�í
premiéøi 20. století,
Thatcher a Blair. Zná-
me je�tì nìjaké skuteè-
nì významné premiéry
poèínaje meziváleèným
obdobím? A také jednu
vlastnost mu je tøeba

je�tì pøiznat: mìl smysl pro humor,� pí�e
se v Respektu (17. 5.). !!Liga proti antise-
mitismu (LPA) kategoricky odmítá neho-
rázné urá�ky pøedsedy KSÈM a místo-
pøedsedy Poslanecké snìmovny Vojtìcha
Filipa, které v uplynulých dnech nìkoli-
krát vyslovil na adresu starosty Øeporyjí
Pavla Novotného, starosty Prahy 6 Ondøe-
je Koláøe a primátora
Prahy Zdeòka Høiba.
V�echny tøi komunální
politiky Filip naøkl
z propagace neofa�is-
mu, neonacismu a Pavla
Novotného z propagace
fa�ismu. Za zcela ab-
surdní pokládáme urá�-
ky starosty Pavla No-
votného, který pochází
z �idovské rodiny po-
znamenané holokaus-
tem. Liga zdùrazòuje,
�e Pavel Novotný ni-
kdy nepropagoval ani nehájil politiku
a agresivní vojenskou expanzi nacistické-
ho Nìmecka a mnohokrát tuto skuteènost
pøi obhajobì své èinnosti výslovnì uvádìl.
Nikdy rovnì� nepropagoval ani nehájil fa-
�istickou ideologii ani neobhajoval èin-
nost èeských neonacistických organizací.
Naopak, jeho rodina i on sám v�dy aktivi-
ty neonacistù odsuzoval. To samé platí
i o Ondøeji Koláøovi a Zdeòku Høibovi.

(Babylon revue.cz, 20. 5.) !!Zøejmì nej-
známìj�ím, nejuznávanìj�ím a zároveò
nejnenávidìnìj�ím ochráncem velryb je
Kanaïan Paul Watson. V roce 1977 zalo-
�il organizaci Sea Shepherd Conservation
Society s cílem chránit velryby � pøede-
v�ím zru�it jejich nelegální lov. �Velryby
o nás jednou budou mluvit stejnì, jako
dnes �idé mluví o nacistech,� tvrdí. (Kvì-
ty, 21. 5.) !!Nedávno uplynulo 110 let od
narození výborné hereèky Blanky Wales-
ké (19. 5. 1910 � 6. 7. 1986). Blanka Wa-
leská byla ideální pøedstavitelkou lyrické-
ho herectví, ale ès. film o takové typy
nejevil zájem a moc je nevyhledával. Pro-
to se také bìhem kariéry doèkala jen jedné
velké, zato �ivotní role, a to ve snímku re-
�iséra Alfréda Radoka Daleká cesta
(1949), kde její postava MUDr. Hany
Kaufmannové pro�ívá spoleènì se svou
�idovskou rodinou a s man�elem kruté
strasti nacistických represí proti �idùm.
Radokùv vysoce stylizovaný zpùsob vy-
právìní, zasazený do váleèného Terezína,
sklidil po celém svìtì mimoøádný ohlas,
zatímco u nás se re�isérùv novátorský
poèin setkal s nepochopením. (Super.cz,
21. 5.) !!Do nerovného boje s nacisty se
Vladimír Petøek pustil hned, jak to bylo
mo�né. Dobrovolnì se v roce 1938 pøihlá-
sil k obranì èeskoslovenských hranic a za
druhé svìtové války se zapojil do odboje.
Nakonec jako pra�ský pravoslavný knìz
organizoval ukrytí atentátníkù na Heydri-
cha v kryptì chrámu v Resslovì ulici. Stá-

lo ho to �ivot. Pravo-
slavná církev teï jeho
zásluhy ocenila, rodák
z olomoucké mìstské
èásti Pavlovièky � po
75 letech od konce vál-
ky � patøí mezi svaté.
Dùvod, proè byl otec
Vladimír Petøek kano-
nizován, spoèívá v jeho
v�eobecné lidskosti
a dùstojnosti. Pomáhal
i lidem mimo církev,
vydával køestní listy
pro �idy, zúèastòoval

se odboje. Z hlediska církve splòoval to,
co pøedznamenává dokonalého èlovìka.
S biskupem Gorazdem a dal�ími pomoc-
níky para�utistù stanul 3. záøí 1942 pøed
nacistickým stanným soudem. O den po-
zdìji pra�ský rozhlas vyhlásil, �e jsou
v�ichni odsouzeni k smrti zastøelením.
Petøek zemøel 5. záøí 1942 v Praze-Koby-
lisích. (5plus2, 22. 5.)

jd, ilustrace Jiøí Stach
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KDO NEBLOUDIL? ...a dal�í události
/Vybráno z èeských médií/



Kalendárium
Pøed 140 lety, 18. èervna 1880, se ve
slezském Bílsku narodil malíø a grafik
JULIUS SINGER. Rodina se záhy poté
pøestìhovala do Vídnì, J. Singer zde ab-
solvoval na umìleckoprùmyslové �kole.
Poté se pokou�el uplatnit jako samostat-
ný grafik a pro sebe si do kapesních ski-
cáøù maloval výjevy z poulièního �ivota
a vídeòských kaváren. Skicáøe pøedsta-
vují soukromý deník a obsahují i první
nápady øe�ení grafických návrhù a re-
klamních zakázek. Kolem roku 1907 se
Singer pøestìhoval do
Prahy, kde pøijal místo
profesora kreslení a ge-
ometrie na Státní reálce
v Praze na Smíchovì.
Bìhem asanace Josefo-
va maloval v oblasti �i-
dovské ètvrti, pozdìji se
vìnoval i dal�ím pra�-
ským motivùm, pokra-
èoval té� v zobrazování
oblíbených kaváren,
restaurací èi plováren.
Vytváøel návrhy reklam,
inzerátù a plakátù na ko�e�iny, kamna,
boty atd. Nakreslil mnoho exlibris pro
své pøátele (lékaøe, právníky, hudební-
ky). Údajnì je autorem vinìty pro fran-
covku znaèky Alpa nebo plzeòské pivo
Gambrinus. Podnikl øadu cest po Evro-
pì. Od pùle tøicátých let se sna�il o vý-
voz starých obrazù a staro�itností do
�výcarska a Belgie, naposledy v dubnu
1939. Tou dobou se zprávy o nìm ztrá-
cejí. 

Pøed 130 lety, 25. èervna 1890, se
v Praze narodil malíø WALTER TRIER.
Po studiu na akademii v Mnichovì pøe-
sídlil do Berlína. Své kresby a karikatu-
ry otiskoval v satirických èasopisech
Simplicissimus, Jugend a v týdeníku
Berliner Illustrirte Zeitung. Od roku
1828 zaèal spolupracovat s Erichem
Kästnerem, kdy� ilustroval jeho povíd-
ku pro dìti Emil a detektivové. Ilustro-
val pak celou øadu jeho knih (mj. Kuliè-
ka a Toník, Létající tøída, Emil a tøi
dvojèata ad.). Jako antifa�ista emigroval
roku 1936 do Londýna. Od roku 1937
zde vytváøel obálky pro britský humo-
ristický magazín Lilliput (vytvoøil obál-
ky pro prvních 147 èísel). Bìhem druhé
svìtové války pomáhal v antifa�istické
propagandì britskému ministerstvu in-
formací. Roku 1947 získal britské ob-

èanství, tého� roku se odstìhoval s man-
�elkou do Kanady za svou dcerou, která
se tam provdala. Zde 8. 7. 1951 v Col-
lingwoodu v Ontariu zemøel. 

Pøed 50 lety, 28. èervna 1970, zemøel
v Princetonu v USA básník a literární
historik ERICH VON KAHLER. Pocházel
z Prahy (narodil se 4. 10. 1885), studo-
val na univerzitách ve Vídni, Mnichovì
a v Heidelbergu. V letech 1913�1933 �il
v Nìmecku, roku 1933 emigroval do
Èeskoslovenska a odtud roku 1938 do
USA. Pùsobil na nìkolika univerzitách,
zabýval se historií, filosofií a literární
kritikou. V Princetonu se pøátelil s Alber-

tem Einsteinem (s ním�
napsal knihu Arabové
a Palestina), Thoma-
sem Mannem (roku
1975 vy�la jejich vzá-
jemná korespondence)
a Hermannem Bro-
chem. Jeho bratranec
a pøítel byl expresionis-
tický malíø Eugen Kah-
ler � po jeho smrti roku
1911 Erich zachránil
umìlcovu pozùstalost.

Pøed 50 lety, 9. èerv-
na 1970, zemøel v Tel Avivu divadelník
PAUL LÖWY. Narodil se v Chebu, 7. 10.
1891, vystudoval práva na pra�ské nì-
mecké univerzitì a a� do roku 1938 pra-
coval jako právník v Karlových Varech.
Souèasnì se amatérsky vìnoval hudbì
a loutkovému divadlu. Sám si loutky
(vysoké 70 cm) vyøezával, vodil je, psal
pro nì hry i hudbu, vyrábìl rekvizity
a scénu. Roku 1938 se mu podaøilo od-
jet do USA a odtud roku 1939 do Pales-
tiny, kde se loutkovému divadlu zaèal
vìnovat profesionálnì. Hrál v mìsteè-
kách, vesnicích a kibucech pro v�echny
vìkové kategorie, za války uspoøádal
pøes tisíc pøedstavení v britských tábo-
rech. Po válce pùsobil jako øeditel, re�i-
sér, scénograf a spolupracovník nìkoli-
ka izraelských divadel, spoluzakládal
divadlo Cameri, scénu vytvoøil i pro ná-
rodní divadlo Habima. Vyuèoval dìjiny
umìní na �kole vizuálních umìní v Tel
Avivu, zajímal se i o astronomii, histo-
rii, filosofii. Jako hráè na housle, violu,
kytaru a dal�í nástroje úèinkoval v nì-
kolika komorních tìlesech v Izraeli. On
a jeho kolega David Ben �alom (Jan
Baeck z Ostravy) obohatili izraelské
loutkáøství o tradièní støedoevropské
pohádkové postavy i avantgardní loutky
tøicátých let.                                      (am)

ZA W. B. HELMREICHEM 
(25. 8. 1945�28. 3. 2020)

Dal�í americkou obìtí komplikací spja-
tých s koronavirovou infekcí se stal ètyøi-
asedmdesátiletý sociolog WILLIAM B.
HELMREICH, stejnì jako urbanista M.
Sorkin velký milovník New Yorku. Kdy�
bylo Williamovi devìt, jeho otec, polský
�idovský uprchlík pøed nacismem, s ním
zaèal pravidelnì o víkendech chodit na
procházky. Vyjí�dìli podzemní drahou na
�koneènou� a procházeli se v jejím okolí;
kdy� vyèerpali jedno území, vystoupili
o stanici døíve. Pozdìji William vystudo-
val Washingtonovu univerzitu v St. Louis
a jako téma dizertaèní práce si zvolil ne-
pøátelský vztah militantních skupin Afro-
amerièanù k bílým, v roce 1973 vy�la
v kni�ní podobì pod názvem The Black
Crusaders (Èerní køi�áci). Rasové a et-
nické vztahy ho pak zajímaly celý �ivot,
vnímal je jako souèást sociologie New
Yorku, stejnì jako �ivoty �idovských pøe-
�iv�ích a judaismus. Tradièní svìt poznal
jako dítì v moderní ortodoxní je�ivì na
Upper West Side; v dospìlosti pomáhal
v synagoze jako kantor a svìtu tradièních
�idù vìnoval knihu The World of the Yes-
hiva: An Intimate Portrait of Orthodox
Jewry (Svìt je�ivy: soukromý portrét or-
todoxního judaismu, 1982).

V knize Against All Odds (V�emu na-
vzdory) popsal pøíbìhy 380 pøe�iv�ích
holokaust, které se naprosto li�ily od v�ité
pøedstavy lidí, trpících frustracemi. Zdù-
raznil jejich adaptabilitu, výdr� a odol-
nost, díky které pøe�ili teror i smrt svých
blízkých a dokázali zaèít nové � a vìt�i-
nou úspì�né � �ivoty. W. Helmreich pù-
sobil na City College a City University of
New York a své studenty brával na pì�í
vycházky, stejnì jako kdysi otec jeho.
Py�nil se tím, �e prochodil celý New
York, v�echny jeho èásti, celkem pøes
6000 mil. Od rozmanitých obyvatel mìs-
ta se dozvídal detaily, které znali jen míst-
ní, napøíklad o pùvodu jednoho zaprá�e-
ného starého výkladu v Brooklynu. Lidé
z domu mu øekli, �e v nìm kdysi pracova-
li pøistìhovalci z Neapole, dal�í generace
jejich obchod ponechávají v pùvodním
stavu a na Vánoce výlohu dokonce osvìt-
lují pùvodními reklamami.

Na základì pì�ích túr sestavil a roku
2013 vydal knihu The New York Nobody
Knows: Walking 6000 Miles in the City
(New York, jak ho nikdo nezná: 6000
mil mìstem po vlastních).

(am)
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Margot Vanderstraeten
MAZL TOV
! Souèasné Antverpy ukrývají ostrùvek
starých èasù. V �idovské ètvrti se nachází
jedna z nejvìt�ích komunit ortodoxních
�idù hned po New Yorku a Jeruzalémì. 

Mladá Margot Vanderstraeten si potøe-
buje pøi studiu na vysoké �kole pøivydìlat,
a tak kývne na nabídku modernì ortodox-
ní rodiny, aby jejich dìti, které chodí do
�idovské �koly, douèovala laické pøedmì-
ty. Na vysokých podpatcích, v upnutých
d�ínách s motivy umrlèí lebky, ateistický-
mi názory a íránským pøítelem je tato mla-
dá �ena jako pìst na oko tradicím, které si
tamní �idovská komunita u� odnepamìti
pìstuje: zbo�nost, poslu�nost, nenápad-
nost. Pøesto se jí postupem let podaøí na-
vázat úzký vztah s �idovskou rodinou
Schneiderù, které svými postoji konfron-
tuje s jejich tolik upjatým a uzavøeným
svìtem, je� se zároveò uèí chápat. 

Autobiografický román Mazl tov belgic-
ké spisovatelky a novináøky Margot Van-
derstraeten popisuje nepøístupné svìt dne�-
ních evropských ortodoxních �idù. Kniha
získala cenu E. du Perronprijs a v Belgii
a Nizozemsku figuroval mezi deseti nejvíce
prodávanými tituly roku 2017. 

Vydalo nakl. Garamond v Praze roku
2020. Z nizozem�tiny pøelo�ila Radka
Smejkalová. 296 stran, dop. cena 340 Kè.

Sajjid Ka�ua
SLEDOVÁNÍ ZMÌN
! Hrdina románu je nepøíli� úspì�ný arabský
spisovatel a novináø, který se �iví psaním
memoárù na zakázku a zaznamenáváním ci-
zích �ivotních pøíbìhù. Zatímco �ije s rodi-
nou ve Spojených státech, dostane zprávu,
�e jeho otec v Izraeli je tì�ce nemocný, a vy-
praví se za ním, aby s ním byl v jeho posled-
ních chvílích. Souèasnì se v�ak chce vypo-
øádat i s traumaty své vlastní minulosti
a pøítomnosti. Pøed ètenáøem se tak postupnì
rozplétá tajemstvím opøedený pøíbìh podiv-
ného man�elství se �enou jménem Palestina
i hluboké roztr�ky s rodinou a nuceného od-
chodu z rodné vesnice.

Román, spojující v sobì rovinu osobní
i politickou, národní i univerzální, rozehrává
témata exilu a vzpomínek, umírání, ztráty
vlasti a koøenù i touhy po lásce. Je vrcholem
dosavadní Ka�uovy tvorby (z jeho knih vy-
�ly èesky Tanèící Arabové èi Druhá osoba
singuláru) a potvrzuje jej v roli originálního
postihujícího odcizení v souèasném svìtì,
a v jeho pøípadì rozpolcenost mezi arabský-
mi koøeny a �idovskou kulturou.

Vydalo nakl. Pistorius & Ol�anská
v Pøíbrami roku 2019. Z hebrej�tiny pøelo-
�ila �árka Melanie Sedláèková. 200 stran,
dop. cena 269 Kè.

�IDOVSKÉ OSOBNOSTI TEPLICKA
! Spolek Ulpan Teplice vás spolu s Regi-
onálním muzeem v Teplicích srdeènì zvou
na slavnostní uvedení publikace �idovské
osobnosti Teplicka, které se uskuteèní ve
ètvrtek 4. èervna od 17.00 na terase Te-
plického divadla (v pøípadì nepøíznì poèa-
sí v divadelní kavárnì). Na místì bude
mo�né si publikaci koupit (cena 200 Kè).
Knihu lze zakoupit i pøes www.ulpantepli-
ce.cz.

227stránková publikace pøedstavuje vy-
brané �idovské osobnosti, které se v Tepli-
cích a blízkém okolí narodily nebo zde (aè
to nebyli rodáci) pro�ily podstatnou èást
svého �ivota a významnì se do dìjin mìsta
a okolí zapsaly. Kniha je koncipována jako
soubor medailonù jednotlivých osob s ob-
razovou a textovou èástí doplnìnou anglic-
kou mutací; je rozdìlena dle okruhù jejich
èinnosti (prùmysl; obchod; lékaøství; kultu-
ra; duchovní sféra; politická sféra).

VÝSTAVY
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE 
! V èervnu se na náv�tìvníky tì�í i Jeru-
zalémská synagoga (Jeruzalémská 7, Pra-
ha 1). V jejích prostorách nyní naleznete
vystavených 70 (z celkového poètu 600)
dla�ebních kostek, pocházejících z rozøe-
zaných �idovských náhrobkù, které byly
nalezeny na pra�ské pì�í zónì a pøedány
pra�ské komunitì. 

Souèasnì pokraèuje výstava o osudech
jedné støedoevropské rodiny: na snímcích
a dokumentech sledujeme �ivoty rodiny
Schalekových od 19. do 21. století.

Výstavy jsou pøístupny dennì od 10 do
17 hodin kromì sobot a �idovských svátkù. 

KONCERT
V JERUZALÉMSKÉ SYNAGOZE
! Dne 17. èervna od 18 hodin zahrají Jit-
ka Chaloupková a Václav Petr skladby
J. S. Bacha, L. Cherubiniho, M. Regera
a dal�ích skladatelù. Vstupné dobrovolné.

EUGEN VON KAHLER V LIBERCI
! Oblastní galerie v Liberci pøedstavuje
v rámci mapování èinnosti nìmecky hovo-
øících výtvarných umìlcù z Èech, Moravy
a Slezska konvolut devíti dìl Eugena von
Kahlera. Zastoupeny jsou práce zasahují-
cí do celého relativnì krátkého úseku de-
seti let, ve kterých vzniklo Kahlerovo dílo:
figurální kompozice, záti�í i krajinomalba. 

Eugen von Kahler (1882�1911) nále�el
k silné generaci malíøù, která se zaèala
prosazovat po roce 1900 a pøinesla s sebou
moderní zpùsob malby. První zku�enosti
získal u malíøe Heinricha Jakesche v Pra-
ze, následovaly Akademie v Mnichovì
a zejména pobyt v Paøí�i. Kahler se stal
právoplatným èlenem diskusního krou�ku
pøi kavárnì Le Dôme. A� do své brzké
smrti cestoval také do Belgie, Vídnì nebo
Berlína a nav�tívil Tunisko, Egypt a Al�ír.
Jeho tvorba byla ovlivnìna moderním vi-
dìním, zejména nìmeckým expresionis-
mem a francouzským fauvismem.

V èervnu se konají komentované pro-
hlídky ve ètvrtek 4. 6. od 10.30 a 17.00
hodin a v nedìli 21. 6. od 15.00. Dal�í ter-
míny budou upøesnìny v souvislosti se
stávající pandemickou situací. Vernisá�
výstavy pro veøejnost se koná 18. 6. od
17.30 hodin.

FESTIVAL PRO �IDOVSKOU 
ÈTVR ¡T V BOSKOVICÍCH
! Z dùvodu bezpeènostních opatøení souvi-
sejících s pandemií koronaviru oznamují or-
ganizátoøi Festivalu pro �idovskou ètvrt�
Boskovice 2020 zmìnu termínu konání
akce. Jisté je, �e osmadvacátý roèník ve
dnech 2.�5. èervence neprobìhne. Alterna-
tivní tøídenní varianta se uskuteèní ve dnech
28.�30. srpna (s bohatým programem).

Plnohodnotný osmadvacátý roèník tedy
probìhne a� za rok, 8.�11. èervence 2021,
vstupenky v�ak zùstávají v platnosti a dr�i-
telé je budou moci vyu�ít na leto�ní alterna-
tivní variantu, nebo si je ponechat na rok
pøí�tí. Více na www.boskovice-festival.cz.

KONCERTY
PRO RODINNÝ TÁBOR BIIB
! Tradièní setkání Památníku ticha pøipo-
mínající vyhlazení tzv. terezínského rodin-
ného tábora v Osvìtimi v roce 1944 bylo
zru�eno z dùvodu karantény. Organizátoøi
tyto události pøipomenou k termínu druhé
historické vlny likvidace rodinného tábora
10. èervence 1944. Ve dnech 14. a 16. èer-
vence probìhnou na nádra�í Bubny a ve
Veletr�ním paláci v Praze 7 dva koncerty
se �pièkovými hudebními tìlesy, Benne-
witzovým a Wihanovým kvartetem. Více
informací v pøí�tím vydání Rch nebo ji�
brzy na www.bubny.org.

KNUHY VÝSTAVY
UDÁLOSTI

Eugen von Kahler: Orientální dívky.



ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Maiselova synagoga (Maiselova 10)
! 4. 6. od 19.00: �Ji� dlouho �ijí kaktusy
v diaspoøe�� Literární reportá�e Egona
Erwina Kische z Mexika. V tzv. mexic-
kých reportá�ích E. E. Kisch reflektuje ak-
tuální téma války, nacismu a �oa. Tematic-
kým tì�i�tìm tìchto textù v�ak zùstává
�objevování� Evropì vzdálené zemì s její-
mi pøírodními zvlá�tnostmi a jiným histo-
rickým i kulturním vývojem. U pøíle�itosti
135. výroèí autorova narození pøipomene
germanistka Barbora �rámková s Vierou
Glosíkovou z Pedagogické fakulty UK
Kischovu tvorbu s dùrazem na novináøùv
pobyt v Mexiku. Poøad je pøipraven ve
spolupráci s Pra�ským literárním domem
autorù nìmeckého jazyka. Vstup volný. 
! 11. 6. od 19.00: Gariky Igora Guberma-
na. Komponovaný veèer je vìnován osudu
a tvorbì izraelského rusky pí�ícího autora
Igora Gubermana (1936), který byl ve své
pùvodní vlasti perzekvován a v osmdesá-
tých letech emigroval do Izraele. Aforis-
tická ètyøver�í pøednese herec Jiøí �ák.
O drobných literárních útvarech, tzv. gari-
cích, a o jejich pøekladu pohovoøí pøekla-
datel Milan Dvoøák. Spoleènì se zpìvaè-
kou Alenou Hanusovou zazpívá písnì
dvou dal�ích rusko-�idovských autorù
Alexandra Galièe a Alexandra Rozenbau-
mová. Vstup volný. 
! 25. 6. od 19.00: Temnota i nadìje ve fil-
mu Nabarvené ptáèe. V Èechách i v zahra-
nièí oceòované a diskutované filmové drama
re�iséra, scenáristy a producenta v jedné
osobì Václava Marhoula je nadèasovým pøí-
bìhem. Jak Václav Marhoul pøistupoval k li-
terární pøedloze Jerzyho Kosiñského, v èem
vidí nejvìt�í poselství knihy a jaké je dìdic-
tví pováleèné literární tvorby? O tom si bude
s re�isérem filmu povídat filosof a filmový
historik Miroslav Petøíèek. Vstup volný. 

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP
Auditorium (Maiselova 15, 3. patro)
! Není-li uvedeno jinak, zaèínají progra-
my v 18 hodin a je na nì volný vstup.
! 9. 6.: Mnohovrstevná emancipace.
Emancipace �idù se vìt�inou zu�uje na pro-
ces pøiznávání rovných obèanských práv,
který byl zavr�en roku 1867. Obèansko-
právní emancipace sice pøedstavovala urèu-
jící faktor �idovských dìjin v èeských ze-
mích, zároveò v�ak mìla mnoho dal�ích
rozmìrù. Pøedná�ka historika a vìdeckého
pracovníka �idovského muzea v Praze Da-
niela Baránka se bude vìnovat pøedev�ím
zrovnoprávnìní �idovského nábo�enského
i národního kolektivu a dopadùm tìchto
snah na spoleènost. Pøedná�ka je souèástí

cyklu Kapitoly z dìjin �idù v èeských ze-
mích od støedovìku po emancipaci.
! 10. 6.: Historie �idovské kopané v Èes-
koslovensku. Stejnojmenná kniha popisu-
je dosud pøehlí�ený vývoj a prùbìh soutì-
�í �idovského fotbalového svazu v letech
1918�1939, ale i za Protektorátu Èechy
a Morava. Autor knihy, historik Lubomír
Král, pohovoøí mimo jiné o bohaté historii
klubu Makabi Brno, který patøil na poèát-
ku dvacátých let minulého století ke �piè-
kovým evropským mu�stvùm. Hlavní po-
zornost pak bude vìnována období �oa
a tzv. terezínské lize (1942�1944), v ní� se
stal fotbal, hraný na nádvoøích kasáren,
jednou z mála mo�ností, jak alespoò na
chvilku pozapomenout na trýznivý �ivot. 
! 23. 6.: Putování po USA Lenky Hoff-
mannové.

V audiovizuální pøedná�ce fotografka
a publicistka Lenka Hoffmannová pøedsta-
ví své postøehy z cesty po USA s akcentem
na �idovskou komunitu. Pøi své cestì
z New Yorku a� do San Fransiska se autor-
ka setkala s kongregacemi, které vlastní pù-
vodní èeské tóry a peèují o nì. V jedné
z hostitelských rodin se jí naskytla mo�nost
oslavit �idovský Nový rok � Ro� ha-�ana. 

ODDÌLENÍ PRO VZDÌLÁVÁNÍ 
A KULTURU �MP V BRNÌ
! Není-li uvedeno jinak, konají se akce
kvùli rekonstrukci budovy na tø. Kpt. Jaro-
�e 3 doèasnì v pøedná�kovém sále TIC
�OB na �idovském høbitovì v Nezamy-
slovì ulici 27 v Brnì-�idenicích a vstupné
na nì èiní 30 Kè.
! 8. èervna od 17.00: Kdo je kdo? III. Dal-
�í èást cyklu Kdo je kdo? seznámí náv�tìv-
níky s funkcemi, povoláními a dal�ími
oznaèeními osob v �idovských komunitách.
Jaký byl historický vývoj jednotlivých
funkcí a jaký mají význam a uplatnìní
dnes, vysvìtlí posluchaèùm koordinátor
ka�rutu pra�ského rabinátu a pøedseda
Chevra kadi�a Chaim Koèí. 
! 11. èervna od 17.00: Brány ghetta se
otevøely I: Teritoriální ghetto. Cyklus
pøedná�ek Brány ghetta se otevøely se za-
mìøí na otázku, jak se v pøípadì nìkolika
konkrétních �idovských komunit na Mora-
vì projevily dùsledky emancipace. Histo-
rik �idovského muzea v Praze Daniel Ba-
ránek se v první pøedná�ce zamìøí na
teritoriální hledisko a na pøíkladu Hranic
a Lo�tic uká�e, jak se �idé usazovali v pù-
vodnì køest�anských èástech mìst a jaké
dùvody a dùsledky mìla migrace �idù
z ghett do atraktivnìj�ích lokalit. 

! Nedìle 14. èervna od 10.30: Nedìlní
dílna pro rodièe s dìtmi: Medvídek Dubi
hledá �aty pro letu�ku. Pøijmìte pozvání
na setkání s první dámou izraelské módy.
Medvídek Dubi provede malé návrháøe
pozoruhodným dílem prostìjovské rodaè-
ky Loly Beer Ebnerové. Spoleènost nám
dále budou dìlat ostré nù�ky, støihový pa-
pír, lepidla a nepøeberné vzorníky látek. 
! 17. èervna od 17 hodin, Galerie Celnice
a zahrada Vily Löw-Beer, Drobného
297. Letní podveèer ve Vile Löw-Beer.
Kulturní a vzdìlávací centrum rabína Fe-
dera a brnìnská poboèka �MP srdeènì
zvou na literárnì-umìlecké setkání v pøí-
jemných prostorách Vily Löw-Beer. Od-
poledne zahájíme v 17 hodin vernisá�í vý-
stavy díla amatérského fotografa Kurta
Bardo�e (1914�1945) z brnìnské �idov-
ské rodiny, jeho� �ivotní pøíbìh skonèil
v nìmeckém koncentraèním táboøe Da-
chau. V zahradì potom navá�eme akcí Ète-
ní nás baví. A vás? Máte-li oblíbenou kní�-
ku (pro dìti nebo dospìlé), kterou byste
rádi pøedstavili, pøipojte se pøeètením úryv-
ku k pøedstavitelùm �idovské obce Brno,
�MP a dal�ím osobnostem. Pøedev�ím se
ale pøijïte po del�í dobì pøátelsky setkat
a kulturnì obèerstvit. Vstup volný.
! 18. èervna od 17.00: Souèasný izrael-
ský film: Kadosh. Filmová teoretièka Ali-
ce Aronová pøedstaví film Kadosh (Izrael,
Francie 1999, 110 min), který zachycuje
ultraortodoxní komunitu �idù a fascinující
pøíbìh lásky oèima jednoho z nejvýraznìj-
�ích izraelských re�isérù Amose Gitaie.
Sestry Rivka a Malka �ijí v jeruzalémské
ètvrti Mea �earim, kde o osudu lidí rozho-
duje místní rabín. Rivka s man�elem se
milují, ale nemají dítì, proto se musejí
rozvést. Malka se má vdát za vìøícího
�ida, ale je zamilovaná do jiného mu�e,
který je z komunity vylouèen, proto�e na-
stoupil slu�bu do armády. V originálním
znìní s èeskými titulky.
! 23. èervna od 15 hodin, Skoøepka 13:
Brno a jeho chrámy: Synagoga Agudas
achim. Projekt Brno a jeho chrámy ji� nì-
kolikátým rokem bìhem letních mìsícù
zpøístupòuje veøejnosti obvykle uzavøené
sakrální stavby. Brnìnská poboèka �MP
se do nìj letos zapojí komentovanou pro-
hlídkou funkcionalistické synagogy archi-
tekta Otty Eislera. Výklad historièky Táni
Klementové bude vìnován zásadním mo-
mentùm brnìnské �idovské historie, hlav-
ním tradicím a zvykùm judaismu, ale i dra-
matickému �ivotnímu pøíbìhu autora
stavby. Program se koná ve spolupráci
s Turistickým a informaèním centrem
Brno. Rezervace míst a více informací
o projektu na www.ticbrno.cz/brnoaje-
hochramy. Vstup volný.
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LAUDEROVY �KOLY V PRAZE
! Distanèní výuka: V prùbìhu dubna na
L� pokraèovala distanèní výuka. Pedago-
gové se sna�ili svým �ákùm zadávat nej-
rùznìj�í úkoly a pravidelnì se s nimi schá-
zeli virtuální cestou. Vznikla celá øada
zajímavých projektù. Napøíklad v rámci
obèanské výchovy vznikly komiksy na
téma èe�tí vynálezci; v rámci chemie a bi-
ologie se uskuteènilo i nìkolik pokusù, na-
pøíklad �roztanèení rozinek� oxidem uhli-
èitým (a jeho pøedchozí výroba). Dále
studenti vyrábìli tzv. faraonova hada èi ci-
tronovou pìnu a celou øadu modelù rùz-
ných virù.
! V neobvyklých podmínkách se konala
i praxe studentù Pedagogické fakulty Uni-
verzity Karlovy, která v souèasné dobì na
L� probíhá v èeském jazyce, nìmeckém
jazyce a dìjepisu. Dálkovou cestou pro-
bìhly zápisy do 1. tøídy, kdy �kola bohu�el
z kapacitních dùvodù nemohla pøijmout
v�echny zájemce. 
! Pìt dní v týdnu fungovala v pøedchozím
mìsíci i lauderovská e-�kola, která poøá-
dala on-line hodiny. Programy pøitáhly po-
zornost lidí ze �irokého spektra �idovské
komunity, propojily je�tì více Lauderky
s komunitou kolem Bejachadu nebo s lid-
mi v seniorském vìku. 
! V budovì se také stále dokonèuje re-
konstrukce. U� teï ale víme, �e �kola má
186 dveøí. 
! Dobroèinnost v dobì koronaviru:
v rámci zadání uèitelky obèanské výchovy
popsala �ofie, studentka primy, jak její
maminka vymyslela pøes sociální sítì pro-
jekt, jak pomoci matkám samo�ivitelkám,
pokud jejich dìti nemají notebook. Jak
pí�e �ofie, mo�nost darovat takto notebo-
ok trvá. Kontakt je tvereza@gmail.com.
! Dìtská e-�kola zahajuje zápis na pøí�tí
�kolní rok. E-�kola je urèena pro mimo-
pra�ské dìti a mláde� ve vìku 6�18 let,
které se chtìjí uèit hebrej�tinu a �idovskou
výchovu a nemohou chodit do L�. Výuka
je zdarma a probíhá odpoledne, 2x45 mi-
nut týdnì (1. stupeò), 1x45 minut týdnì (2.
stupeò a star�í dìti). Uzávìrka pøihlá�ek je
do 7. èervna pomocí elektronického dotaz-
níku na www.lauder.cz/cs/eskola/es_za-
pis.html; bli��í údaje na irena@team.clic-
ktobejewish.cz, tel. è. 603 218 238.

NADACE �OP
! Správní rada Nadace �idovské obce
v Praze vyhla�uje výbìrové øízení na nadaè-
ní pøíspìvky. Témata: Ochrana kulturních
památek; rozvoj �idovských tradic na
území Èeské republiky; podpora vzdì-
lávání a èeského �idovského �kolství.

�ádosti o nadaèní pøíspìvek musí být
podány na pøedepsaných formuláøích Na-

dace �idovské obce v Praze. Termín uzá-
vìrky je stanoven k 30. 6. 2020.

Bli��í informace a formuláøe jsou k dis-
pozici na e-mailové adrese: nadacezovp
@volny.cz dále také na internetu: www.
kehilaprag.cz (zálo�ka Nadace �OP).

PØÍMÌSTSKÉ TÁBORY
�IDOVSKÉHO MUZEA
! V èervenci a srpnu se uskuteèní pøímìst-
ské tábory �idovského muzea v Praze, které
poøádá pra�ské a brnìnské Oddìlení pro
vzdìlávání a kulturu �MP. Dìti ka�dý den
stráví nìjaký èas kreativním vyrábìním,
nìco nového se nauèí, vylu�tí rùzné tajenky
a �ifry, dle poèasí odpoledne stráví na pro-
cházce, v parku nebo na høi�ti. Program
vèetnì jídla je zaji�tìn od 8.30 do 17 hodin,
cena pìtidenního tábora je 3000 Kè.
! Praha: V èervenci v termínu 13. 7.�17. 7.
mù�ete své dìti pøihlásit na tábor Ztracený
poklad Maiselovy rodiny. V rámci progra-
mu se dìti seznámí s postavami a pøíbìhy
Josefova a osud stavitele Maiselovy synago-
gy je zavede pøes Staromìstské námìstí
a Karlùv most a� na Pra�ský hrad. Po cestì
objeví dal�í legendy spojené s tìmito histo-
rickými památkami a pøi úspì�ném lu�tìní
a bádání cestu zavr�í u ztraceného pokladu.
Tábor nabízí seznámení nejen s �idovskými
pøíbìhy, ale i se starými povìstmi èeskými
prostøednictvím historického centra Prahy.
Tábor je vhodný pro dìti od 7 do 11 let, ma-
ximální poèet úèastníkù je 15, minimální 8.

V srpnu v termínu 17. 8.�21. 8. se bude
konat tábor Alchymista císaøe Rudolfa.
Tým �idovského muzea v Praze pøipravil
pro dìti tábor s tématem rudolfínské Pra-
hy. Rádi bychom dìtem pøiblí�ili toto his-
torické období skrz napínavý pøíbìh, ve
kterém dìti budou spoleènì øe�it hádanky,
hledat indicie, vaøit lektvary, objevovat ta-
juplná místa Prahy a pøi tom poznají nové
kamarády a u�ijí si spoustu zábavy. Tábor
je vhodný pro dìti ve vìku 8�13 let.
! Brno: V termínu 3. 8.�7. 8. pøipravujeme
pod tajemným názvem Diamantová brána
a devìt tisíc rajských stromù tábor pro dìti
ve vìku 6�10 let zamìøený na pohádky a le-
gendy (nejen) �idovské kultury. Inspiraci na
tvorbu vlastní knihy budeme hledat v pøíbì-
zích z Tóry, v bajkách o zvíøatech, u Ondøeje

Sekory èi v jidi� písnièkách na papírovém
divadle. Aby nám oèi od stránek úplnì ne-
pøecházely, vymìníme obèas prostory vzdì-
lávacího sálu za zoologickou zahradu, parky
a høi�tì v okolí i expozici Moravského zem-
ského muzea. V termínu 17. 8.�21. 8. se
mladým tvùrcùm ve vìku 11�15 let otevøe
Ateliér v lipové aleji, který nabídne ka�dý
den jeden umìlecký pøíbìh s moravskými
koøeny a vlastní kreativní práci s ním sladì-
nou. Èeká nás �iroké umìlecké rozkroèení
od architektury, pøes výtvarnou tvorbu a� po
módní návrháøství. Mimo ateliér se vypraví-
me tvoøit do ulic Masarykovy ètvrti, zahrady
Vily Stiassni èi prostìjovského muzea. Na
závìr týdne pøijde na øadu prohlídka skuteè-
né galerie, jako� i vernisá�.
! Bli��í informace naleznete na webové
stránce �MP (jewishmuseum.cz/novinky),
na ní� si lze stáhnout pøihlá�ky; na tel. èís-
le 605 885 494 a e-mailu: education@je-
wishmuseum.cz. Brnìnský kontakt je 739
292 424, brno@jewishmuseum.cz.

ZEMØELA EDITH HOLLENDER
Musím se s Vámi podìlit o smutnou zprávu.
V únoru zemøela Edith Hollender, její� pøed-
platné èasopisu Ro� chode� jsem obnovoval.
Ka�dý mìsíc jsem èekal, a� pøijde Vá� mìsíè-
ník, a pak jsem jí ho odnesl; pokud jsem k ní

mezitím neza�el,
èasopis mi to pøi-
pomnìl. Poka�dé,
kdy� teï Ro� cho-
de� dostanu,
vzpomenu si na
Edith. Dìkuji
Vám, �e jste jí
a jejímu man�elo-
vi Morrisovi ka�-

dý mìsíc dìlali takovou radost.
Edith Grossman Hollender se narodila

v Lúèinì, východoslovenské vesnici na ma-
ïarském pomezí. Vyrostla v domku, v jeho�
jedné èásti mìl její tatínek obchod. Pøe�ila
Sachsenhausen a Osvìtim, maminka i mlad-
�í sestra Judita zahynuly. Po osvobození se
Edith léèila v sanatoriu v Tatrách. Seznámi-
la se zde s Morrisem Hollenderem, který se
zotavoval z tuberkulózy, a kdy� se oba uzdra-
vili, vzali se. Svatba se konala roku 1950
a pak spolu pro�ili 64 let spokojeného man-
�elství, Morris zemøel roku 2014.

S pomocí HIAS se pozdìji usadili v USA,
ve Walthamu ve státì Massachusetts, stali se
èleny synagogy Temple Beth Israel. Edith
léta pracovala v Herbariu na Harvardovì
univerzitì, jejím úkolem bylo pøipravovat
vzorky rostlin k nalepení. Ráda vaøila, po-
slouchala hudbu, mluvila slovensky a èetla
tento èasopis. Zemøela 2. února 2020 ve
vìku tøiadevadesáti let.     Mark Frydenberg
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�NO BRATISLAVA
V mesiaci jun oslávia narodeniny: pán
Ing. Peter Feldmar � 60 rokov; pani
MUDr. Eva Janovicová � 83 rokov; pani
Edita Kamenická � 70 rokov; pani
PhDr. Gabriela Mencerová � 79 rokov;
pán Ing. Jozef Neumann � 74 rokov; pán
Pavol Novák � 72 rokov; pán Radion Ra-
binoviè � 55 rokov; pán Otto �imko � 96
rokov; pán Pavel Weiss � 75 rokov, a pán
�tefan Zobel � 71 rokov. Prajeme im ve¾a
zdravia a spokojnosti.

Ad mea veesrim �ana!

�NO BANSKÁ BYSTRICA
Srdeène blaho�eláme na�im èlenom, ktorí
v mesiaci jún oslávi narodeniny: pán Juraj
Strelinger, nar. 13.6. � 71 rokov, a pán
Ivan Belan, nar. 26.6. � 75 rokov. V�et-
kým prajeme ve¾a zdravia a spokojnosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O BRNO
V mìsíci èervnu oslaví narozeniny: paní
Kateøina Barto�ová, nar. 9. 6. � 28 let; pan
Zdenko Brandejs, nar. 29. 6. � 85 let; paní
Rù�ena Hanáèková, nar. 9. 6. � 70 let;
paní Judita Havelková, nar. 20. 6. � 60 let;
pan David Mayer, nar. 2. 6. � 41 let; Max-
milián Mayer, nar. 21. 6. � 5 let; pan Josef
Ondra, nar. 11. 6. � 62 let; pan Petr Pisk,
nar. 28. 6. � 46 let; paní Kateøina Rusòá-
ková, nar. 8. 6. � 38 let; paní Veronika
Ruth Slavíková, nar. 17. 6. � 36 let, a paní
Iva Vlèková, nar. 25. 6. � 39 let. V�em
pøejeme pevné zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�O KARLOVY VARY
V èervnu oslaví narozeniny: paní
MUDr. Rù�ena Möstlová, nar. 5.6. � 71
let; paní Helena Dietlová, nar. 11.6. � 78
let; pan Ing. Petr Lewi, nar. 15.6. � 87 let;
paní Eva �t�astná, nar. 17.6. � 91 let, a pan
Ing. Hanu� Hron, nar. 18.6. � 95 let. Pøeje-
me jim pevné zdraví a v�e dobré.

Ad mea veesrim �ana!

�NO KO�ICE
Blaho�eláme na�im èlenom, ktorí v júni
slávia sviatok narodenín: pán Ing. Ivan
Bárkanyi � 72 rokov; pán Mgr. Róbert
Bayer � 57 rokov; pán JUDr. Alexander
Fuchs � 72 rokov; pani MUDr. Edita Gá-
noczyová � 68 rokov; pani Eva Glucková
� 74 rokov; pán Pavol Grossmann � 67 ro-
kov; pani MUDr. ¼udmila Grossmannová
� 63 rokov; pán Robert Ílles � 58 rokov;
pán MUDr. Alexander Jedlovský � 90 ro-
kov; pán Ing. Pavol Jesenský � 59 rokov;
pani Mgr. Katarína Kamenská � 67 rokov;
pán Gabriel Klein � 81 rokov; pán PhMr.
Peter Novák � 68 rokov; pán Ing. Ivan

Vesel � 75 rokov; pani Kristína Schleger
Gati � 50 rokov, a pani Katarína Hermelo-
vá � 68 rokov. V�etkým prajeme ve¾a
zdravia, spokojnosti a pohody. 

Ad mea veesrim �ana!

�O LIBEREC
V èervnu oslaví narozeniny: paní Margit
Pøíborská, nar. 4. 6. � 93 let; pan Pavel
Gerö, nar. 6. 6. � 74 let, a pan Michal
Hron, nar 18. 6. � 71 let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OLOMOUC
V èervnu oslaví jubileum tito na�i èleno-
vé: paní Mgr. Zuzana Talá�ková, nar. 25.6.
� 55 let; paní Daniela Zavadilová, nar.
23.6. � 82 let; paní Monika Janáèek, nar.
10.6. � 46 let, a pan Julius Meinl, nar. 9.6.
� 61 let. V�em jubilantùm pøejeme hodnì
zdraví do dal�ích let. 

Ad mea veesrim �ana!

�O OSTRAVA
V èervnu oslaví narozeniny: pan
MUDr. Antonín Bìlaø, nar 15.6. � 76 let;
paní Hana Gregorová, nar. 3.6. � 68 let; pan
Petr Hlubík, nar. 18.6. � 55 let; paní Adriana
Malá, nar. 13.6. � 68 let; paní Jarmila Nová-
ková, nar. 19.6. � 87 let; paní PhDr. Milena
Slaninová, nar. 13.6. � 74 let; pan Radek
Sova, nar. 6.6. � 55 let, a paní MUDr. Hana
Vavreèková, nar. 24. 6. � 82 let.

Ad mea veesrim �ana!

�O PLZEÒ
V èervnu oslaví narozeniny: pan Jan
Schwarz � 73 let; paní Bc. Tereza Kohou-
tová � 34 let; paní Dagmar Löwyová � 40
let; paní Iva Kinclová � 59 let, a pan
Ing. Ivan Martin � 72 let. V�em na�im ju-
bilantùm pøejeme hodnì zdraví, �tìstí
a osobní spokojenosti.

Ad mea veesrim �ana!

�O PRAHA
V èervnu oslavují narozeniny: paní Vìra
Èeòková, nar. 4.6. � 94 let; paní Albertina

Farská, nar. 5.6. � 99 let; paní Eva For-
mánková, nar. 24.6. � 84 let; paní Hana
Hnátová, nar. 20.6. � 96 let; paní Helena
Horáèková, nar. 4.6. � 86 let; paní Josefa
Kaèenová, nar. 8.6. � 82 let; pan Jiøí Ko-
ráb, nar. 17.6. � 80 let; pan Peter Lischke,
nar. 1.6. � 80 let; paní Eva Li�ková, nar.
30.6. � 91 let; paní Fany Pytelková, nar.
20.6. � 93 let; pan Jiøí Reiner, nar. 7.6. � 81
let; paní Karla Reková, nar. 24.6. � 97 let;
pan Petr Riesel, nar. 3.6. � 87 let; paní Shaer
Etti Mina�evna, nar. 10.6. � 85 let; paní Na-
dì�da Sikytová, nar. 27.6. � 85 let; paní Li-
du�ka Lea Skácelová, nar. 18.6. � 87 let;
paní Alena �ourková, nar. 6.6. � 92 let; pan
Tomá� Veselý, nar. 27.6. � 80 let; paní Ma-
rie Vítovcová, nar. 15.6. � 92 let; paní Zu-
zana Závadová, nar. 12.6. � 82 let, a paní
Myra Zelinková, nar. 29.6. � 82 let. V�em
na�im jubilantùm pøejeme hodnì zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�NO PRE�OV
V mesiaci jún sa do�ívajú jubileí títo èle-
novia: pán Peter Èerveòák � 32 rokov; pán
Ing. Bernhard Eckhaus � 66 rokov; pán
PhDr. Milo� Kri��ák, PhD. � 39 rokov,
a pán MUDr. Ivan Schvalb � 63 rokov. Ju-
bilantom prajeme z celého srdca v�etko
najlep�ie, ve¾a zdravia a pohody v kruhu
najbli��ích.

�O TEPLICE
V èervnu oslaví narozeniny: paní Draho-
míra Krásová, nar. 5.6. � 65 let, a paní
Anna �plíchalová, nar. 30.6. � 70 let. Celá
teplická obec pøeje dobré zdraví.

Ad mea veesrim �ana!

�NO TRENÈÍN
V júni oslávi narodeniny: pani Eva Hébé-
rová � 71 rokov; pani Ing. Natalia Kazat-
sker � 66 rokov; pani O¾ga Rumanovská �
78 rokov, a pán Ernest �imonèík � 81 ro-
kov. �eláme im v�etko najlep�ie k ich ju-
bileu, srdeène im gratulujeme a prajeme
v�etko dobré.

Ad mea veesrim �ana!

Úmrtie:
S po¾utovaním oznamujeme, �e na�a èlen-
ka, pani Ing. Rozália Becková z Prievidze,
zomrela dòa 23. kvìtna 2020 vo veku 93
rokov. Celej rodine vyjadrujeme úprimnú
sústrast�.

Zichrona livracha!

�O ÚSTÍ NAD LABEM
V èervnu oslaví své narozeniny pan Daniel
Narwa a paní Michaela Fi�erová. Jmeno-
vaným pøejeme pevné zdraví do dal�ích
let.

Ad mea veesrim �ana!
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NA UÈEBNICE BEZ NÁSILÍ
Rozpoètový výbor Evropského parla-
mentu pøijal tøi rezoluce, které odsuzují
palestinskou samosprávu za to, �e ve �ko-
lách pou�ívá uèebnice, které ponoukají
k nenávisti a násilí a jsou souèástí tìch
nejextremistiètìj�ích �kolních osnov na
svìtì. Výbor vybízí Evropskou komisi,
aby zajistila, �e ��ádné unijní pøíspìvky
nejsou pou�ívány k financování uèebnic
a vzdìlávacích materiálù, které vyzývají
k nábo�enské radikalizaci, netoleranci, et-
nickému násilí a dìtskému muèednictví�.
Peníze urèené na uèebnice �by mìly být
pou�ity k uèebnímu plánu, který reflektu-
je standardy UNESCO�, tedy standardy
míru, tolerance, koexistence, nikoli násilí. 

PAS S PODPISEM 
RAOULA WALLENBERGA
V Bostonu se na aukci objevil ochranný
pas (Schutz Pass) vydaný v záøí roku
1944 �védskou ambasádou v Budape�ti
a podepsaný diplomatem Raoulem Wal-
lenbergem. Na listu papíru je psáno, �e
nositel ochranného pasu Miksa Lévai
musí být maïarskými úøady brán jako
�védský obèan. Wallenberg vydal tisíce
takových pasù, které maïarským �i-
dùm zaji�t�ovaly ochranu, jako by �ili na
�védském území. Dodnes se øada z nich
dochovala, nicménì Wallenbergùv pod-
pis na nich nebývá tak zøetelnì èitelný
jako na dra�eném dokumentu. 

ZÁKAZ PÁLENÍ VLAJEK
Nìmecká vláda rozhodla, �e akt pálení vlaj-
ky kteréhokoli státu, vèetnì vlajky Evrop-
ské unie, bude trestán a� tøíletým vìzením.
Doposud opatøení platilo pouze proti nièení
nìmeckých státních symbolù. Dr. Josef
Schuster, prezident Ústøední �idovské rady
Nìmecka, pøivítal vládní rozhodnutí; nikdo
u� nebude beztrestnì pálit izraelskou vlajku
coby výraz nepøátelství vùèi Izraeli nebo
zpochybòování jeho existence.

DOKUMENT O PAPE�I
Televizní kanál ARD pøinesl 45minuto-
vý dokument o zpøístupnìní archivních
materiálù ve Vatikánu týkajících se pa-
pe�e Pia XII. V nìm se konstatuje, �e
Pius XII. sice zachránil snad i nìkolik
tisíc italských �idù, pro které nechal
otevøít nìkolik církevních budov coby
úkryt, ale proti holokaustu se nikdy zøe-
telnì nevyslovil. Církevní historik Wolf
pøedstavil v poøadu mimo jiné dopis pa-
pe�ova blízkého spolupracovníka Ange-
la Dell�Acquy. V listu zpochybòuje

pravdivost zpráv od �idovských organi-
zací i od lvovského arcibiskupa s odù-
vodnìním, �e �idùm se nedá vìøit a vý-
chodním katolíkùm rovnì� ne.

R. LAUDER V ARAB NEWS
Nejvìt�í anglofonní noviny v Saúdské
Arábii vydaly v kvìtnu èlánek prezidenta
Svìtového �idovského kongresu Ronalda
S. Laudera. V komentáøi s názvem �Tichá
revoluce mìní Blízký východ� psal Lau-
der o nedávných pokrocích v arabsko-�i-
dovských vztazích na Blízkém východì.
�Abrahamovým proroctvím je mír. Je�í�o-
vým proroctvím je mír. Proroctvím Mu-
hammadovým je mír. Nejsilnìj�í touhou
lidstva je touha po míru,� napsal Lauder.
Jde o první pøípad, kdy noviny v Saúdské
Arábii otiskly text nìjakého �idovského
lídra. Lauder zmínil i telenovelu vysílanou
na Saúdy vlastnìné stanici MBC, je� zo-
brazuje �idovskou komunitu v dobrém
svìtle. Seriál Um Haroun se odehrává ve
ètyøicátých letech 20. století a vypráví pøí-
bìh bahrajnské �idovky, která sehrála zá-
sadní roli pøi rozvoji bahrajnského porod-
nictví. Dle Laudera je snímek pøelomem
v muslimsko-�idovských vztazích.

ZEÏ JMEN
Americký �idovský veterán války ve Viet-
namu a armádní rabín, tøiasedmdesátiletý
Arnold Resnicoff, patøil k iniciátorùm pa-
mátníku obìtem této války. Roku 1982
pronesl pøi otevøení Zdi jmen ve Washing-

tonu v parku Constitution Gardens modlit-
bu. Zeï obsahuje 58 220 jmen padlých
Amerièanù. Toto èíslo se letos èasto zmi-
òovalo v souvislosti s koronavirovou pan-
demií, kdy poèet zemøelých bìhem epide-
mie témìø dvakrát pøevý�il poèet padlých.
Ka�doroènì se u památníku koná pietní
setkání, které letos probìhlo virtuálnì.
Zeï se dle Resnicoffa stala americkou
verzí Kotle (Západní zdi v Jeruzalémì):
�Posvátným územím, svatým místem.
Necháváme tu vzkazy, stejnì jako ve �tìr-
binách mezi kameny v Kotli.�

STOPPARDÙV LEOPOLDSTADT
Pøední producentka hlavních britských di-
vadel soustøedìných v londýnském West
Endu Sonia Friedmanová prohlásila, �e
britská divadla jsou na pokraji totálního ko-
lapsu. Dle ní hrozí konec provozu více ne�
tisícovce divadel a 70 procentùm divadel-
ních spoleèností, které v dobì nouzového
stavu pøi�ly o 95 procent pøíjmù. Poslední
hrou, kterou Friedmanová produkovala, je
nejèerstvìj�í drama Toma Stopparda s ná-
zvem Leopoldstadt. Odehrává se v této ví-
deòské ètvrti a sleduje osudy rodiny �idov-
ského pokøtìného továrníka od poèátku 20.
století a� po druhou svìtovou válku. Dle
komentátorù se jedná o �divadlo pamìti�:
v dramatu uznávaný autor nará�í i na své
vlastní osudy, kdy se jako dítì ze zlínské �i-
dovské rodiny zachránil pøed holokaustem.
�Leopoldstadt není ani tolik hra, jako spí�e
bolestný veøejný proces pozdního vzpomí-
nání,� pí�e recenzent v The New York Re-
view of Books. Plánuje se i èeské uvedení
tohoto dramatu.                          (am, ztis.cz)
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Nová hra T. Stopparda Leopoldstadt. Foto archiv.


